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BESKRIVNING

Fängslande skildring av Katarina Stenbocks innehållsrika liv!Katarina Stenbock var endast sjutton år när
hon blev bortgift med den nästan fyrtio år äldre Gustav Vasa. Äktenskapet blev barnlöst men Katarina kom
sina många styvbarn näraäven om dessa relationer också innebar en del osämja. Efter makens bortgång
skulle änkedrottningen få uppleva Vasatidens många intriger, krig och konflikter om den svenska tronen.
Katarina överlevde alla sina styvbarn utom ett och hon såg sex olika kungar på Sveriges
tron.Vasadrottningen är den fängslande berättelsen om Katarina Stenbocks långa och innehållsrika liv.
Författaren och idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen har tidigare skrivit den kritikerrosade och
storsäljande boken Vasadöttrarna (2010).Pressröster om boken: »Boken fyller en lucka i vår historiska
litteratur och är ett väsentligt och intressant bidrag till svensk kvinnohistoria.« Bibliotekstjänst»Det är
intressant att efter århundraden av historieskrivning som fokuserat på de starka manliga personligheterna i
Vasafamiljen kommer nu äntligen Karin Tegenborg-Falkdalen med ett nytt, kvinnligt perspektiv ?
Författaren skriver lättsamt och med korta kapitel vilket gör att tiden och dess galleri av personligheter
och politik blir lätt att ta till sig ?välskriven och allmänbildande.« Bloggen Johannas Deckarhörna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vasadrottningen: En biografi över Katarina Stenbock 1535-1621 av Karin ...

Vasadrottningen En biografi över Katarina Stenbock. Karin Tegenborg Falkdalen. Historiska media. 272
sid. Vasadrottningen är en historisk biografi över drottningen ...

Vasadrottningen - Karin Tegenborg Falkdalen

Fängslande skildring av Katarina Stenbocks innehållsrika liv!Katarina Stenbock var endast sjutton år när
hon blev bortgift med den nästan fyrtio år äldre ...

Vasadrottningen : en biografi om Katarina Stenbock 1535-1621 - Karin ...

Vasadrottningen Katarina Stenbock 17 år gammal gifte sig Katarina Stenbock med den 56-årige Gustav
Vasa. Som hans maka lämnade hon få spår - paret fick ...
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