
HISTORISK AFTON 

Måndag 29 AUGUSTI 2022 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 
 

Katarina Harrison Lindbergh föreläser om 

NORDISKA SJUÅRSKRIGET 1563 - 1570 
  
Det Nordiska sjuårskriget är det längsta och mest förödande kriget mellan Sverige och Danmark i 
historien. Det banade väg för alla de senare krigen mellan länderna, och kom att drastiskt påverka 
inte bara den svenska och danska historien utan hela Östersjöområdets utveckling. 
 
Katarina Harrison Lindbergh har studerat nordiska sjuårskriget under flera år och berättelsen bygger 
delvis på tidigare oanvänt källmaterial. I konfliktens nav står kungarna, tillika kusinerna, Erik XIV och 
Fredrik II, vars mödrar var systrar. 
 
Nordiska sjuårskriget är både bortglömt och ihågkommet. Efter sju år fanns två förlorare. Ingen ville 
minnas förlusterna och nederlagen. Det slutade med freden i Stettin, en fred så dålig att det snart 
blev nya krig. Detta är också kriget då Ronneby blodbad äger rum, då Daniel Rantzau plundrar hela 
södra Sverige och då domkyrkan i Hamar bränns av svenska trupper. Detta är Sturemordens krig, det 
krig då en svensk statskupp genomförs och då den danska flottan sjunker i den största 
fartygskatastrofen någonsin på Östersjön. Här finns snapphanar, häxor, lärda män, modiga kvinnor, 
kärlek, svek, nöd, liv och död. 
 
Katarina Harrison Lindbergh är författare och föreläsare, med studier i ämnen som historia, 
litteraturvetenskap och nordiska språk bakom sig. Hon har tidigare arbetat som gymnasielärare i 
historia och svenska. 
 
FÖRELÄSNINGSTID 
Föreläsningen varar som längst till 20:30 varefter eftersittning följer för anmälda intresserade. 
 
ANMÄL DIG TILL EFTERSITTNING 
Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Katarina Harrison 
Lindbergh och få möjlighet att ställa frågor till henne. Självkostnad 60 kr. Vi behöver din anmälan 
senast torsdag 25 augusti. Svara på detta mejl (cliosvanner@telia.com) och ange namn och hur 
många som kommer. Du erhåller i retur ett bokningsnummer som du 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 
genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn och hur många som kommer. Du 
erhåller i retur ett bokningsnummer som du 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 25 augusti. 
 
OBS!  NY MEDLEMSFÖRMÅN! 
Medlemmar i Clios vänner erhåller, mot uppvisande av giltigt medlemsbevis, 10% rabatt på ordinarie 
priser hos SIGURD NORDIN HERR AB på Storgatan 30 i Trollhättan. 
 



KOMMANDE PROGRAM 
13 september  Kristian Gerner, Sovjetunionens återuppståndelse och kriget i Ukraina 
18 oktober  Johan Schück, Herman Friedländer - en svensk judisk historia 
30 november   Herman Lindqvist, Oscar II - konungsligast av kungar 
8 febr. 2023  Dick Harrison, Tusen år i Uppåkra - en järnåldersmetropols uppgång och fall 
 
Dela gärna med dig av detta nyhetsbrev till intresserade vänner! 
 
BESÖK VÅR HEMSIDA – https://www.cliosvanner.nu    Vi finns även på Facebook! 
 
Välkommen till en spännande föreläsning om Nordiska sjuårskriget 1563 - 1570! 
  
Clios vänner 
Styrelsen 


