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”Vasaerne – Sveriges mægtige kongeslægt ” handler om den svenske kongeslægt Vasaerne, som var
Danmarks helt store fjende i flere hundrede år. Vasaerne stod ikke ligefrem forrest i køen, når der skulle
vælges konger i det fattige og splittede Sverige, men efter den danske kong Christian d. 2.’s stockholmske
blodbad i 1520 blev vejen banet for, at den koleriske og magtsyge (og meget dygtige regent) Gustav Vasa

kunne sætte sig på tronen. I løbet af sit forholdsvist lange liv fik han smidt danskerne på porten, konsolideret
svenskernes magt i Østersøen og hævet Sveriges anseelse i hele Europa fra at være et sølle bondesamfund til
en international storspiller, som giftede sig godt og grundigt ind i adelskredse i både Tyskland og Polen.

Mens Vasaslægten fik Sverige på rette kurs og sørgede for fremgang, var Danmark i hurtigt forfald. Efter
mangeårigt dansk overherredømme i norden var det nu svenskerne, der sad på magten, og det gik ikke stille
for sig med grevens fejde, svenskernes tur over isen og belejringen af København. Det var med nød og

næppe, Danmark undgik at komme under svensk befaling. Den skandinaviske union og Kalmarunionen, som
blev til ved Margrethe d. 1.s dygtige lederskab, blev endeligt lagt i graven under Gustav Vasa, og det har
Herman Lindqvist skrevet en vidende, læseværdig og interessant bog om – fuld af vold, mord, krig,

kærlighed og blodskam.

Herman Lindqvist er Sveriges mest populære og læste historiske forfatter. Helt i stil med Peter Øvig Knudsen
og Tom Buk-Swienty i Danmark skriver han spændende og medrivende historiebøger, som driver læseren
frem som var det en krimi-pageturner. Bogen til alle med interesse for Danmarks og Skandinaviens historie!
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