
 

HISTORISK AFTON 
Tisdag 17 mars 2020 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

 

Karin Tegenborg Falkdalen föreläser om 

MARGARETA REGINA - vid Gustav Vasas sida 

 

Var Margareta Leijonhufvud drottningen som gjorde allt rätt i motsats till kungens första 

hustru Katarina? Margareta har gått till historien som god, klok och vacker och den som gav 

Gustav Vasa tio barn varav två blev kungar i Sverige. Ett föredöme för såväl sina döttrar 

som kommande drottningar. 

 

Margareta Leijonhufvud blev Sveriges drottning 1536. Giftermålet med Gustav Vasa är ett 

resultat av starka intressen och början på kungafrändernas tid. Karin Tegenborg 

Falkdalen  beskriver henne i rollerna som drottning, maka, mor och syster och ger - utifrån 

Margaretas perspektiv - en inblick i monarkin under renässansen. Här framkommer att hon 

levde i en miljö genomsyrad av politik vilket gav henne handlingsutrymme och möjlighet till 

makt och inflytande. Här träder drottningen fram ur kungens skugga till hans sida som en 

viktig person i Vasatidens politiska nätverk. 

  

I sin ungdom bodde Margareta tillsammans med sin mor och syskon på Lo Slott som låg på 

ön Loholmen i sjön Anten intill Gräfsnäs, ca 4 mil från Trollhättan. Hit flyttade hon 1520 

efter sin fars död under Stockholms blodbad. Den 6 juni 2016, 500 år efter hennes födelse, 

avtäcktes en bronsbyst på henne i Gräfsnäs slottspark. 

 

 

Karin Tegenborg Falkdalen är doktor i idéhistoria och författare. 

Hennes forskning rör monarkin som institution och framförallt 

dess kvinnor. Detta har resulterat i tre böcker, Vasadöttrarna 

(2010), Vasadrottningen (2015) och Margareta Regina (2016). 

 

I april 2020 utkommer hennes bok om de svenska drottningarnas roll och historia. Bokens 

titel är Svenska drottningar i blickfånget från Vasatiden till idag. 

 

Välkomna till en mycket intressant kväll om Margareta Leijonhufvud! 

 

 

 



 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Karin 

Tegenborg Falkdalen och få möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad endast 60 kr! Vi 

behöver Er anmälan senast söndag 15 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 

eftersittningslokalen. 

 

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 nu 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 till 

Hebeteatern för dem som önskar köpa biljetter som tidigare och ni kan fortfarande 

reservera biljetter fram till 15.00 via e-post. Ni hittar biljetterna på Tickster till denna 

föreläsning här. 

 

https://www.tickster.com/sv/events/6xcwn90b0uw8uv6/2020-03-17/clio-margareta-regina-17-3-tegenborg-falkdalen

