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Charles Quint og Christian II Per Ullidtz Hent PDF Karl herskede over det første rige, hvor solen aldrig gik
ned, og hans svoger Christian over Norden, fra Grønland til Finland. Karl huskes mest for sine krige, mod

franskmænd, protestanter og muslimer, Christian for det besynderlige blodbad i Stockholm, hvor hans bedste
svenske venner blev henrettet som de første. Begge fyrster blev ramt af reformationen, som ødelagde

kejserens (og pavens) drøm om at lade nationerne forsvinde, og som fik Christian til at konvertere, frem og
tilbage. Karls ærkefjende, Frans I, bragte renæssancen til Frankrig, og allierede sig med tyrkere og tyske
protestanter, mens Gustav Vasa allierede sig med svenske bønder og med Christians farbror, Frederik I, der
først forjog den af Gud udvalgte konge, og derefter satte ham i fængsel. Spanske eventyrere erobrede riger i
den nye verden, på Karls vegne, mens hans tyske tropper tog sig af 'il saco di Roma'. Det lykkedes ikke for

Karl at give kejsertitlen videre til sin søn, og Christians døtre genvandt aldrig Norden.
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