
HISTORISK AFTON 
 
Måndag 21 MARS 2022 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 
 
Kristina Ekero Eriksson föreläser om 
Den globale vikingen - handel, plundring och kolonisation 

Året var 793. Plötsligt dök plundrande nordbor upp vid det engelska klostret Lindisfarne, och därmed inleddes 
vikingatiden. Förvåningen och fasan var stor eftersom angriparna var så bekanta. Germanfolken kring Nordsjön 
och Östersjön hade nämligen delat samma kultur i århundraden men så förvandlades köpmännen från norr till 
rasande kämpar. Hur kunde det gå till? 

Redan före vikingatiden hade nordborna byggt upp en framgångsrik handelsorganisation. Eliten levde ett liv i 
lyx. Man omgav sig av praktfulla vapen, elfenben från Afrika, röda granater från Sri Lanka och glasbägare från 
frankerriket. Från norr kom pälsverk som på floder och kamelryggar nådde ned till Kalifatet. Världen öppnades 
alltmer, skeppen fick segel och stora handelsplatser grundades i Skandinavien. 

Populärhistoriskt har man fokuserat på vad vikingarna plockade med sig hem och bara konstaterat att de hade 
med sig päls ut. Men bakom detta fanns en enorm organisation. Det var stora system av fångstgropar för älg 
och ren, en del ett par mil långa.  

Utan kunskap om den här tiden – vendeltiden – är anfallet på Lindisfarne och det som hände sedan svårt att 
förstå. Kristina presenterar en av de mest mytomspunna och betydelsefulla epokerna i vår historia. Med de 
senaste forskningsupptäckterna framträder åren 550-800 som både förfärande och fascinerande. 

FÖRELÄSNINGSTID 
Föreläsningen varar som längst till 20:30 varefter eftersittning följer för anmälda intresserade.  
 
ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 
Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Kristina Ekero Eriksson och få 
möjlighet att ställa frågor till henne. Självkostnad 60 kr. Vi behöver Er anmälan senast torsdag 17 mars. 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 torsdag 17 mars. 

 

KOMMANDE PROGRAM 

11 april  Gunnar Wetterberg, Ingenjörerna 

21 april  Börje Ljunggren, Den kinesiska drömmen - utmaningar för Kina och världen 

11 maj   Magnus Bärtås och Fredrik Ekman, Gabriele D'Annunzio och fascismens födelse 

14 maj   Historisk Resa till Lödöse och Alingsås 

29 augusti       Katarina Harrison Lindbergh, Nordiska sjuårskriget 1563 - 1570 

13 september  Kristian Gerner, Sovjetunionens återuppståndelse och kriget i Ukraina 

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 Den globale vikingen! 

  

Clios vänner 

Styrelsen 

https://www.cliosvanner.nu/

