
 

HISTORISK AFTON 

Torsdag 2 DECEMBER 2021 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 
 
Tomas Andersson föreläser om 
BOHUSLÄNS HISTORIA - från järnåldern till 1658                          Obs!  Vaccinationsbevis! 

Bohuslän har varit skådeplats för många stormiga strider under århundradenas lopp. Danska och norska stormän 
har kämpat om herraväldet, vikingar har gett sig ut på Nordsjön för att kolonisera de brittiska öarna, Island och 
Grönland. Men här blomstrade också Kungahälla, Norges mest betydande stad under 1100-talet, och en rad andra 
livliga handelsplatser utmed älven och kusten. 

Tomas Andersson berättar om länets födelse, dess historia och utveckling från yngre järnåldern fram till freden i 
Roskilde 1658 då Bohuslän blev svenskt. Ett landområde som på 1300-talet hade kunnat utvecklas till ett eget 
mellannordiskt kungarike. 

Tomas Andersson är historiker och författare. Han är utbildad arkeolog och har arbetat åtta fältsäsonger för 
Riksantikvarieämbetet som fornminnesinventerare. 

Tomas har givet ut 16 böcker. Bland dessa finns Göteborgs historia och ett flertal böcker om Mellanöstern och 
Israel/Palestina. Den nyutkomna boken om Bohusläns historia utgavs under sommaren i år och den kommer 
senare att följas av en andra del. 

Ta med dig ditt vaccinationsbevis! 

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att från 1 december införa vaccinationsbevis vid arrangemang inomhus 
med fler än 100 deltagare. Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som 
utfärdas av E-hälsomyndigheten. 

FÖRELÄSNINGSTID 
Föreläsningen varar som längst till 20:30. Efter föreläsningen kommer Tomas att sälja sin bok om Bohusläns 
historia. Frågestunden flyttas till eftersittningen. 
 
ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 
Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Tomas Andersson och få möjlighet att 
ställa frågor till honom. Självkostnad 60 kr. Vi behöver Er anmälan senast måndag 29 november. Svara på detta 
mejl (cliosvanner@telia.com) och ange namn och hur många som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer 
som ni sedan anger i kassan vid föreläsningen. Medlemmar med årskort betalar i entrén till lokalen för 
eftersittningen. 

RESERVATION AV BILJETTER 

Det är alltid möjligt att reservera biljetter fram till 15.00 på föreläsningsdagen till våra föreläsningar (även resor) 

genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn och hur många som kommer. Ni erhåller i retur 

ett bokningsnummer som ni sedan anger i kassan vid föreläsningen. Reserverade biljetter betalas i alla fem kassor! 

 

SKRIVTOLKNING 

Vi erbjuder även skrivtolkning på läsplatta. Har du behov av skrivtolkning ber vi dig att anmäla detta till 

cliosvanner@telia.com senast måndag 29 november.  

 

FÖRKÖP AV BILJETTER PÅ FOLKETS HUS KULTURHUSET OCH TICKSTER! 

Biljetter till våra föreläsningar finns även att köpa på Folkets Hus Kulturhuset och Tickster! Vid förköp tillkommer 

en serviceavgift på 20 kr. Det är möjligt att göra förköp fram till 15.00 på föreläsningsdagen. Våra fem kassor finns 

givetvis kvar vid entrén in till Hebeteatern för dem som önskar köpa biljetter som tidigare. Ni hittar biljetterna på 

Tickster till denna föreläsning här. 

Dela gärna med dig av detta nyhetsbrev till intresserade vänner! Vi finns även på Facebook. 

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

Välkomna till en spännande föreläsning om Bohusläns tidiga historia! 

  

Clios vänner 

Styrelsen 

https://www.tickster.com/sv/events/22tmbkmhhg03r12/2021-12-02/clio-bohuslans-historia-fran-jarnaldern-till-1658
https://www.cliosvanner.nu/

