
HISTORISK AFTON 
Torsdag den 8 FEBRUARI 2018 kl. 19.00 I Clio, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

 

Aron Erstorp föreläser om 

GYLDENLÖVEFEJDEN - västsverige skövlas av danskarna 

 

Hösten 1676 anfölls Västsverige av U.F. Gyldenlöve med sina danska trupper. Vänersborg 

förstördes i grunden - endast kyrkan undgick förödelsen. Skara och Lidköping brandskattades. 

Händelserna gjorde svenskarna livrädda – man såg hur den nya staden Göteborg, och i 

förlängningen hela västra Sverige, hotades av danskarna. 

  

I Armémuseums samlingar i Stockholm finns ett antal fragment från fanor med koppling till 

Gyldenlövefejden. Aron Erstorp har studerat krigets och fanornas historia genom att läsa brev 

från den tiden. Med utgångspunkt från fanorna berättas historien om kriget och de människor 

som deltog och berördes av det. Materialet innehåller allt ifrån starka viljor och maktkamper till 

beskrivningar om dåligt förberedda bönder som känner oro inför vad de ska möta på slagfältet. 

  

Aron Erstorp är intendent, med inriktning på äldre vapen, på Armémuseum. Han är uppvuxen 

utanför Lidköping och har sedan många år haft ett intresse för den lokala historien. 

 

Välkomna till en spännande kväll om Gyldenlövefejden! 

 

ANMÄLAN TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe/the eller vatten/lättöl tillsammans med Aron 

Erstorp och få möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad endast 50 kr! Vi behöver Er anmälan 

senast söndag 4 februari. Svara på detta mejl och ange hur många som kommer. 

 

RESERVERA BILJETTER 

Än en gång blev det en fullsatt föreläsning! Roligt att så många är intresserade men tråkigt för 

dem som fick vända hem. Vi har nu bokat om alla föreläsningar, där det varit möjligt, till 

Hebeteatern som tar dubbelt så många som Cliosalen. Tyvärr var Hebe upptagen i februari och 

april. De som vill kan nu reservera biljetter till föreläsningen om Gyldenlöve. Svara på detta mejl 

eller skicka ett mejl till cliosvannner@telia.com och ange namnen på de personer som vi ska 

reservera biljett åt. Vi håller biljetterna fram till 18.55. 

 


