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Vikingatidens vagga är Årets bok om svensk historia
Vikingatidens vagga – i vendeltidens värld av Kristina Ekero Eriksson har röstats fram som Årets bok om svensk historia 2021
av Nättidningen Svensk Historias läsare. I boken presenteras en av de mest mytomspunna och minst kända epokerna i vår
historia. Med de senaste forskningsupptäckterna framträder åren 550–800 som både förfärande och fascinerande.
Vetenskapsjournalisten Ekero Eriksson har tidigare haft tre böcker nominerade till Årets bok om svensk historia.
Den vinnande boken fick 21,1 procent av rösterna, tätt följd av Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r med
20,8 procent. På tredje plats kom Svenska industrisnillen av Anders Johnson.
– Den här vinsten gör mig överlycklig! Att skriva är ett sådant ensamt arbete, man vet aldrig om det man gör kommer att falla
väl ut. Förstaplatsen ser jag som ett gott tecken på att jag faktiskt lyckades, säger Kristina Ekero Eriksson.
– Ingen hade tagit ett helhetsgrepp och skrivit en bok om vendeltiden tidigare. Det var en blind fläck på kartan. Jag intervjuade
ett 40-tal fantastiska forskare för att få reda på det allra senaste. Fram växte en bild av en storskalig exploatering, en
häpnadsväckande samhällsorganisation och långväga rutter, berättar Ekero Eriksson.
Resultatet av omröstningen
1. Vikingatidens vagga – i vendeltidens värld av Kristina Ekero Eriksson (21,1 %)
2. Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r (red. Lisbeth Stenberg) (20,8 %)
3. Svenska industrisnillen av Anders Johnson (18 %)
4. Vacker var han, utav börd. Sixten Sparre, mannen som mördade Elvira Madigan av Kathinka Lindhe (12 %)
5. En Qvinna läkare! Om Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare (red. Eva Blomberg) (10 %)
6. Sveriges stormaktstid av Dick Harrison (8 %)
7. Rökstenen och världens undergång av Henrik Williams (7 %)
8. Sverige och Hitler 1939–1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget av Kent
Zetterberg (3 %)

Fyra av böckerna nominerades av Anna-Karin Andersson, ordförande för Sveriges hembygdsförbund, Eva Bonde,
chefredaktör för Historiskan, Mats Djurberg, chef för Sjöhistoriska museet, och Peter Kristensson, redaktör för Nättidningen
Svensk Historia. Fyra av böckerna ”nominerades” av tidningens läsare. Det är de böcker som flest har läst om på boksidorna
under året.
Nättidningen Svensk Historia låter sedan 2002 sina läsare rösta fram Årets bok om svensk historia.
Årets bok om svensk historia 2002-2021
2021: Vikingatidens vagga av Kristina Ekero Eriksson
2020: Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba
2019: De som aldrig kom hem av Göran Jacobsson & Alf Ingesson Thoor
2018: Svälten av Magnus Västerbro
2017: Ett jävla solsken av Fatima Bremmer
2016: Svenskarna och deras fäder av Karin Bojs & Peter Sjölund
2015: Min europeiska familj av Karin Bojs
2014: Den dolda kvinnomakten (red. Alexandra von Schwerin)
2013: Usla, elända och arma (red. Sofia Holmlund & Annika Sandén)
2012: Vikingatidens härskare av Anna Lihammer
2011: Försvunnen värld av Maja Hagerman
2010: Garpar, gipskatter och svartskallar av Anders Johnson
2009: Två dygn som förändrade Sverige av Börje Isakson
2008: Fraustadt 1706 av Oskar Sjöström
2007: För ung att dö av Christer Isaksson
2006: Svitjods undergång och Sveriges födelse av Henrik Lindström & Fredrik Lindström
2005: Arvet efter Gustav Vasa av Lars-Olof Larsson
2004: Skoklosters slott under 350 år av Carin Bergström & Ralf Turander
2003: I miraklers tid av Maja Hagerman & Claes Gabrielson
2002: Jarlens sekel av Dick Harrison
Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia. Tidningen innehåller nyheter, aktuell forskning, ny
litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Nättidningen Svensk Historia tilldelades
Kunskapspriset 2004.
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