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skriver: Den Spanske borgerkrig (1936-39) er en af de mest debatterede konflikter i det 20. århundrede.

Ligesom Vietnam-krigen fik borgerkrigen i Spanien stor betydning uden for det område, hvor den væbnede
konflikt foregik. Titusindvis af bøger har siden slutningen af 30'erne bidraget til forståelsen af, hvad

der begyndte som et internt spansk opgør, men endte i en international konflikt. Det nazistiske Tysklands og
det fascistiske Italiens støtte til General Francos oprørshær samt Sovjetunionens forsvar af Republikken gav
borgerkrigen en ideologisk dimension, som har præget historieskrivningen om emnet lige siden. Trods den
store videnskabelige og folkelige interesse for borgerkrigen er vor viden om emnet ikke så fyldestgørende,
som man kunne ønske sig. Det er nemlig først i de senere år, at vi har fået en bedre forståelse af især de

fremmede magters håndtering af konflikten. Murens fald i 1989 førte således til offentliggørelsen af en lang
række og hidtil upåagtede kilder. Med udgangspunkt i disse nye indsigter tilbyder de forskellige bidrag, der
er skrevet af nogle af borgerkrigsforskningens fremtrædende historikere, en række originale tolkninger af en
af det forgangne århundredes mest omdiskuterede konflikter.RedaktørerneMorten Heiberg, ph.d., underviser i
europæisk samtidshistorie ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Han
har udgivet bøger og artikler om spansk og italiensk historie med særlig fokus på den spanske borgerkrig,
bl.a. Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española (Barcelona 2003), og med
Mogens Pelt, Los Negocios de la guerra. Armas nazis para la República Española (Barcelona 2005). Sammen

med den spanske historiker Manuel Ros Agudo har han netop færdiggjort en monografi om de spanske
efterretningstjenesters historie.

 

Forlaget skriver: Den Spanske borgerkrig (1936-39) er en af de mest
debatterede konflikter i det 20. århundrede. Ligesom Vietnam-krigen
fik borgerkrigen i Spanien stor betydning uden for det område, hvor

den væbnede konflikt foregik. Titusindvis af bøger har siden
slutningen af 30'erne bidraget til forståelsen af, hvad der begyndte

som et internt spansk opgør, men endte i en international
konflikt. Det nazistiske Tysklands og det fascistiske Italiens støtte til

General Francos oprørshær samt Sovjetunionens forsvar af
Republikken gav borgerkrigen en ideologisk dimension, som har
præget historieskrivningen om emnet lige siden. Trods den store
videnskabelige og folkelige interesse for borgerkrigen er vor viden
om emnet ikke så fyldestgørende, som man kunne ønske sig. Det er
nemlig først i de senere år, at vi har fået en bedre forståelse af især
de fremmede magters håndtering af konflikten. Murens fald i 1989

førte således til offentliggørelsen af en lang række og hidtil
upåagtede kilder. Med udgangspunkt i disse nye indsigter tilbyder de
forskellige bidrag, der er skrevet af nogle af borgerkrigsforskningens
fremtrædende historikere, en række originale tolkninger af en af det

forgangne århundredes mest omdiskuterede
konflikter.RedaktørerneMorten Heiberg, ph.d., underviser i

europæisk samtidshistorie ved Institut for Engelsk, Germansk og
Romansk, Københavns Universitet. Han har udgivet bøger og



artikler om spansk og italiensk historie med særlig fokus på den
spanske borgerkrig, bl.a. Emperadores del Mediterráneo.

Franco, Mussolini y la guerra civil española (Barcelona 2003), og
med Mogens Pelt, Los Negocios de la guerra. Armas nazis para la
República Española (Barcelona 2005). Sammen med den spanske

historiker Manuel Ros Agudo har han netop færdiggjort en
monografi om de spanske efterretningstjenesters historie.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=New Perspectives on the Spanish Civil War after the End of the Cold War&s=dkbooks

