Arvet efter Gustav Vasa : En berättelse om
fyra kungar och ett rike
Vasasönernas tid var en krigisk period. Under de 50 år som de regerade var det krig under 40!
Även inom riket var det en dramatisk tid. Gustav Vasa hade i sitt testamente dikterat villkoren för
arvtagarna. Varför det hela inte utföll riktigt så som han hade avsett är en av många
frågeställningar som löper genom hela berättelsen, alltifrån Erik XIV:s trontillträde till Karl IX:s död
1611. Det handlade om fyra makthungriga "renässanskungar", varav två blev avsatta efter
inbördeskrig. Det var dessutom en tid då arvfurstar med egna hertigdömen och ett stort mått av
självständighet komplicerar bilden långt mer än när den första Vasakungen formerade sin politiska
agenda.
Alla sönerna hade ett häftigt humör, de var misstänksamma och grymma. Flera av sönerna visade
tecken på psykisk sjukdom. Erik och den yngre brodern Magnus gjorde det och fråntogs både titel
och egendom. En som inte uppvisade direkt sjukliga drag var Johan III. Under hans tid var det den
religiösa konflikten som stod i centrum, och sonen Sigismund ställde den på sin spets. Efter Johans
död utmanade hertig Karl brorsonen Sigismunds auktoritet och lät en riksdag hylla sig som riksföreståndare. Motsättningarna ledde till inbördeskrig 1597, Sigismunds avsättning två år senare
och blodiga uppgörelser med dennes anhängare.
Arvet efter Gustav Vasa är den avslutande delen i en välskriven och imponerande trilogi som
inleddes med Kalmarunionens tid (1997) och därefter kom Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?
(2002). De tre delarna är fristående men ger en kronologisk och problemorienterad översikt över
svensk historia under ett kvarts millennium infogad i en vidare europeisk kontext, från drottning
Margaretas nordiska union till Gustav II Adolfs trontillträde.
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Stieg Larsson
Stieg Larsson, mannen bakom 'Män som hatar kvinnor', 'Flickan som lekte med elden' och
'Luftslottet som sprängdes'

nrkphistory
VÄLKOMNA TILL NRKP HISTORY (Ber om ursäkt om det förekommer lite felstavningar och
glömda stor eller liten bokstav här och där, hoppas ni får en gynnande ...

Arkiverat
För att ytterligare bekräfta banden med sin hembygd presenterade Uno sin morbror, Evert Nilsson,
92 år. Evert fanns med i publiken och fick en värmande applåd.

Kempestiftelserna
Tack Denna märkliga resa i spåren efter Lotty Bruzelius hade jag inte kunnat göra utan min syster
Christina Kihls hjälp. Fem pärmar har hon under de ...

Finska historiekommissionens arbete på webben
Det låter ju bra. Historisk tidskrift för Finland (2008:4) recenserar Oula Silvennoinen avhandling om
Ek. Finnland (2008) samt Antti Kujala (Döden bland fångar ...

wB
Kor är frihetsälskande djur och låter sig inte hanteras hur som helst. I november flydde en kossa
från gården där hon bodde och slog sig ihop med en flock ...

Allt möjligt Frågesport
Frågor i Allt möjligt vem spelade muhammad ali när ali förlorade mot trevor berbick vad het alis
kamp mot frazier 3 när konverterades han till ...

Bjorn Alvebrand
Publicerad 2016-03-15 Vad betyder den svenska modellen? Många kan behöva en lektion –
särskilt den yngre generationen för att lära sig vad den svenska modellen ...

Svenskarna och deras hövdingar. – Kulturbilder
Svenskarna och deras hövdingar. Berättelser för unga och gamla. Av Verner von Heidenstam.
Verner von Heidenstams bok är skriven i novellform och innehållet ...
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Vetenskapsradion Historia
Följ med till fånglägerhelvetet i Dragsvik, Finlands blodigaste fångläger efter inbördeskriget för 100
år sedan. Hör om krigets historia, dess terror och ...
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