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Stilhed før storm Hans Gregersen Hent PDF 1530‘erne var turbulente og skelsættende for Danmark. I 1534
var den danske trone ubesat, og det medførte en lang række stridigheder mellem dem, der kappedes om
tronen. Samtidig forøgedes spændingen mellem den herskende katolske kirke og lutheranerne, der ville
reformere kirken. Anført af Skipper Clement gjorde bønderne oprør mod den grove undertrykkelse og

urimelige ulighed. Der blev slået hårdt ned på oprøret, og de efterfølgende år blev kun værre for bønderne.
Hans Gregersen fortæller om de store begivenheder, der ændrede Danmark på mange forskellige måder.

Hans Gregersen (f. 1946) er en dansk forfatter og lærer. Han har flere gange taget orlov fra arbejdet som
skolelærer i Solrød og Sæby for at researche sine bøger. Gennem tiden er det blevet til over 60 bøger om vidt
forskellige emner. Hans Gregersen har både skrevet biografier, børne- og ungdomsbøger, rejsebøger samt

historiebøger for børn og voksne.
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der ville reformere kirken. Anført af Skipper Clement gjorde
bønderne oprør mod den grove undertrykkelse og urimelige ulighed.
Der blev slået hårdt ned på oprøret, og de efterfølgende år blev kun

værre for bønderne. Hans Gregersen fortæller om de store
begivenheder, der ændrede Danmark på mange forskellige måder.
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flere gange taget orlov fra arbejdet som skolelærer i Solrød og Sæby
for at researche sine bøger. Gennem tiden er det blevet til over 60
bøger om vidt forskellige emner. Hans Gregersen har både skrevet
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