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Wilhelm av Oranien Sven Wikberg Hent PDF Wilhelm av Oranien var prins och ståthållare i Nederländerna
från 1572 och fram till sin död. I denna biografi försöker författaren måla ett porträtt av en frihetskämpes
kamp och levnad, i en tid då Europa genomsyrades av intolerans och i många fall omänskliga förhållanden.

Wilhelm föddes 1533 och tjänade först vid den spanske regentens hov. Så småningom anslöt han sig till det
nederländska upproret, som krävde självständighet från Spanien. När han mördades 1584 var det
nederländska frihetskriget i full gång men det skulle dröja ända till 1648 innan Nederländerna blev

självständigt från Spanien.

Utan Wilhelm av Oranien hade troligen inte historien sett ut som den gör. Idag anses han vara en stor
nationalhjälte i Nederländerna.

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och översättare som skrev flera historiska biografier och
ungdomsböcker under sin levnadstid. Wikberg var även en skicklig översättare.

 

Wilhelm av Oranien var prins och ståthållare i Nederländerna från
1572 och fram till sin död. I denna biografi försöker författaren måla
ett porträtt av en frihetskämpes kamp och levnad, i en tid då Europa

genomsyrades av intolerans och i många fall omänskliga
förhållanden.

Wilhelm föddes 1533 och tjänade först vid den spanske regentens
hov. Så småningom anslöt han sig till det nederländska upproret, som
krävde självständighet från Spanien. När han mördades 1584 var det
nederländska frihetskriget i full gång men det skulle dröja ända till

1648 innan Nederländerna blev självständigt från Spanien.

Utan Wilhelm av Oranien hade troligen inte historien sett ut som den
gör. Idag anses han vara en stor nationalhjälte i Nederländerna.

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och översättare
som skrev flera historiska biografier och ungdomsböcker under sin

levnadstid. Wikberg var även en skicklig översättare.
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