
HISTORISK AFTON 

Tisdag 5 OKTOBER 2021 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

 

Erik Petersson föreläser om 

FURSTE AV NORDEN - Kristian Tyrann och Stockholms blodbad 

 

Stockholms blodbad ägde rum i november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s 

kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet. I Sverige 

därefter känd som Kristian Tyrann. 

 

Vid den tiden fanns det inte ett land som hette Sverige. Allt var ett Skandinavien, med en högst 

bräcklig sammanhållning, där kungar gjorde anspråk på makten men ständigt fick spela under täcket 

med stormän, adel och kyrkan. Få historiska gestalter är så nedvärderade och baktalade som den 

danske kungen Kristian II vars livsöde skrevs av dem som tog över efter honom. Utmanövrerad av 

Gustav Vasa i Stockholm och i sitt eget Danmark avsatt av rådsherrarna. 

 

Visst fanns hänsynslöshet och kall beräkning. Men också en tragisk person som kanske rent av var 

före sin tid. Som ville ge mer makt åt bönder och borgare, som var lärd och kunnig och tog tron på 

djupt allvar. Som kanske var alltför vek och tvehågsen för att axla den tyranniska manteln. 

 

Erik Petersson är historiker och författare. Hans historiska böcker handlar om maktspelet i Norden 

under tidig modern tid. Furste av Norden utkom 2017 och fick lysande recensioner. Senast utkom 

Kungar. En världshistoria (2020). 

 

Erik säljer och signerar sina böcker efter föreläsningen! 

 

Vi förutsätter att Du är fullvaccinerad! 

Många restriktioner tas bort den 29 september. Men personer som ännu inte vaccinerat sig bör 

enligt Folkhälsomyndigheten även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor. Detta är särskilt 

viktigt för Clios vänners publik där många är äldre. 

 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Erik Petersson och få 

möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad 60 kr. Vi behöver Er anmälan senast torsdag 30 

september. 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 

och 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 fyra kassor! 

 

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 fyra 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 Kristian II ! 

  

Clios vänner 

Styrelsen 

   


