
HISTORISK AFTON 

Torsdag 26 AUGUSTI 2021 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

Anna Lihammer och Ted Hesselbom föreläser om 

VIKINGATIDENS HÄRSKARE 

 Vikingarna framställs för det mesta som vildsinta och farliga krigare som reste på plundringståg i 

mäktiga skepp. Vilka var vikingatidens härskare och vad är sanning och vad är myt? 

Med stöd av den senaste forskningen berättar Anna Lihammer och Ted Hesselbom om vad som ligger 

bakom de gammaldags bilderna av vikingatiden. Deras berättelse slår hål på många myter om 

vikingarna! 

Anna Lihammer är doktor i historisk arkeologi och författare. Hon har blivit uppmärksammad för 

böckerna Arkeologiska upptäckter i Sverige (2010) samt Vikingatidens härskare (2012). Hon är också 

uppmärksammad som skönlitterär författare. 

Ted Hesselbom är museichef, författare och konstnär. Efter att ha varit chef för Röhsska museet 

2007-2013 är han konst- och museichef för Sigtuna Museum & Art. 

Anna Lihammer och Ted Hesselbom har tillsammans skrivit två historiska romaner och en 

kriminalroman. 

Våren 2021 utkom deras senaste bok Vikingen som berättar om 1800-talets bild av vikingen som vild 

och brutal, dess orsaker och hur detta påverkar bilden än idag. 

Mer information finns på vår hemsida www.cliosvanner.nu 

 BILJETTER 

Gällande restriktioner begränsar våra platser i Hebeteatern till ca 100 st. Varannan stolsrad är 

avstängd och mellan varje sittande grupp ska finnas två tomma stolar. Normalt rymmer Hebeteatern 

ca 400 åskådare. 

Våra årskortsinnehavare har fått möjlighet till förtur. Resterande biljetterna säljs denna gång enbart 

via Tickster. Tyvärr har vi inte möjlighet att reservera fler platser till denna föreläsning! 

STREAMINGBILJETT 

Föreläsning streamas till de som köper streamingbiljett via Tickster. Kostnad 50 kr för medlem och 

100 kr för de som inte är medlem. Köper ni streamingbiljett får ni en länk av Folkets Hus så att ni 

hemma kan följa föreläsningen. 

Föreläsningen kommer även att bandas och vi kommer att erbjuda våra medlemmar att se den under 

en kortare period efteråt. Kostnad 50 kr för medlem. 

INGEN EFTERSITTNING 

Vi har denna gång tyvärr inte möjlighet att erbjuda eftersittning. 

BESÖK VÅR NYA HEMSIDA – https://www.cliosvanner.nu 

Välkomna till en spännande föreläsning om våra vikingar! 

Clios vänner 

Styrelsen 


