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netop nu” – Svenske Dagbladet 

”Levendegør stor viden og menneskelige erfaringer, så det bliver umiddelbart interessant for læseren og man
hele tiden må bladre videre.” – Sydsvenskan 

”Elegant illustreret og smukt skrevet. Nina Burton bærer sin lærdom med en lethed i et præcist og elegant
sprog.” – Aftonposten

VINDER AF AUGUST-PRISEN 2016

Renæssancens Europa sprudlede af kunst, filosofi og debat. Videnskaben blomstrede, og opdagelsesrejsende
gjorde verden større, mens den nye bogtrykkerkunst revolutionerede hele samfundet og satte ild under

opgøret med den katolske kirke.

Erasmus af Rotterdam var tidens store stjerne. En uhyre produktiv åndsfyrste – han stod i sin levetid alene
bag en femtedel af alle bogudgivelser – som prægede politik, kultur og kunst med sit forsvar for humanisme
og lærdom. Han rejste rundt mellem alle kontinentets storbyer og samlede tidens store kunstnere og forfattere
omkring sig: Hans Holbein, Albrecht Dürer, Thomas More og også Luther, som han endte i en rasende fejde

med. 

Den svenske forfatter Nina Burton tegner et indlevende og mangfoldigt portræt af Erasmus og renæssances
Europa. Hun følger ham ved trykmaskinerne, når han utålmodigt venter på den seneste bog, når han

portrætteres af tidens store malere, eller når han må flygte fra den katolske kirkes soldater. Man læser hurtigt
videre, mens en fjern tid bliver levende for det indre blik.

NINA BURTON, født 1946, er dr.phil. i litteraturvidenskab og forfatter til både historiske fremstillinger og
lyrik. Hun er medlem af det svenske Videnskabsakademi og har modtaget en række priser, bl.a. Sveriges
største faglitterære pris, Stora fackbokspriset, og senest Augustprisen for ”Gutenberggalaksens nova”.
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