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Steffen Heiberg

Christian 4. - En europæisk statsmand Steffen Heiberg Hent PDF Steffen Heiberg (f. 1945) er en dansk
forfatter og historiker, der i en årrække var museumsinspektør og forskningschef ved Det Nationalhistoriske

Museum på Frederiksborg Slot. Steffen Heiberg er kendt for sine biografier af historiske danskere som
Christian 4. og Corfitz Ulfeldt samt for sine bøger om dansk og europæisk kulturhistorie.

Steffen Heiberg tegner et udførligt og omfattende portræt af en af danmarkshistoriens største og mest ikoniske
skikkelser. Christian 4. var konge af Danmark-Norge fra 1588-1648, og under regeringstid gennemgik landet
en rivende udvikling, som er uløseligt sammenflettet med kongens egen livshistorie. Steffen Heibergs biografi
er både et spændende stykke danmarkshistorie og et nærgående personligt portræt af en legendarisk konge.

"Det er en dejlig bog, Steffen Heiberg har skrevet, vel undersøgt, godt skrevet. Bogen viser smukt, at
mennesket Christian 4. er så meget mere spændende end den flade dukketeaterpapfigur, myten engang

forsøgte at få os til at tro på." – Politiken

"Med Heibergs nye udgave af sin Christian 4.-biografier en god bog blevet endnu bedre (…) Selv om politik
og krig uafværgeligt må spille en stor rolle i en Christian 4.-biografi, giver Heiberg læseren endnu mere." –

Weekendavisen

 

Steffen Heiberg (f. 1945) er en dansk forfatter og historiker, der i en
årrække var museumsinspektør og forskningschef ved Det

Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Steffen Heiberg
er kendt for sine biografier af historiske danskere som Christian 4. og

Corfitz Ulfeldt samt for sine bøger om dansk og europæisk
kulturhistorie.

Steffen Heiberg tegner et udførligt og omfattende portræt af en af
danmarkshistoriens største og mest ikoniske skikkelser. Christian 4.
var konge af Danmark-Norge fra 1588-1648, og under regeringstid

gennemgik landet en rivende udvikling, som er uløseligt
sammenflettet med kongens egen livshistorie. Steffen Heibergs
biografi er både et spændende stykke danmarkshistorie og et

nærgående personligt portræt af en legendarisk konge.

"Det er en dejlig bog, Steffen Heiberg har skrevet, vel undersøgt,
godt skrevet. Bogen viser smukt, at mennesket Christian 4. er så
meget mere spændende end den flade dukketeaterpapfigur, myten

engang forsøgte at få os til at tro på." – Politiken

"Med Heibergs nye udgave af sin Christian 4.-biografier en god bog
blevet endnu bedre (…) Selv om politik og krig uafværgeligt må



spille en stor rolle i en Christian 4.-biografi, giver Heiberg læseren
endnu mere." – Weekendavisen
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