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Forord 
 
Den Spanske Borgerkrig var en 
skelsættende begivenhed i 30’erne, og “Den 
spanske sag” blev et omtalt emne i den 
vestlige verden med en stærk appel til såvel 
socialister og borgerlige demokrater som 
konservative kredse. 

Et særkende ved tiden og særligt i Spanien 
var de skarpe politiske modsætninger. Intet 
andet sted i Europa var afstanden mellem 
ven-stre og højre så markant og med 
idealisme og opofrelse på begge sider. 

Mest kendt er de mange “anti-fascister”, 
som sluttede sig til De Internationale Bri-
gader. De danske frivillige står den dag i dag 
omgærdet af ærbødighed og beundring. 
Netop her er måske kernen til en forståelse af 
det historiske eftermæle, hvormed 
borgerkrigen skiller sig ud fra de andre vold-
somme begivenheder, som 30’erne er så rig 
på. Borgerkrigen blev for mange et symbol på 
modstand mod fascismen og kampen for et 
bedre og mere retfærdigt samfund. For natio-
nalt sindede var det først og fremmest en 
kamp mod kommunismens farer. 

Det er ofte blevet sagt, at den spanske 
borgerkrig var en generalprøve på 2. verdens-
krig. Borgerkrigen synes på den måde blot at 
være et vedhæng til stprmagtspolitikken. 

Men Spaniens historie i 30’erne er særegen 
og på en måde udenfor den stormagtspolitiske 
situation i Europa. Før borgerkrigen var 
resten af Europa ikke synderligt interesseret i 
span-ske forhold.  

Hver krig har sine billeder som eftertiden 
husker. Fra den spanske borgerkrig huskes 
især Robert Capas billede af den faldende 
soldat fra 1936 (se omslagets forside). I dag 
ved vi at billedet sandsynligvis er et falsum. 
Meget tyder nemlig på at Capa har taget en hel 
serie af den samme soldat, hvor han gentagne 
gange lader sig falde. Men alligevel står 
billedet stadig som et monument over krigens 
idealisme og huskes på linie med Picassos 
billede “Guernica”. Tilsvarende huskes Ernest 
Hemmingways “Hvem ringer Klokkerne 
for?” og George Orwells “Hyldest til 
Catalonien” for deres beskrivelser af 
borgerkrigen.  

Der har i de senere år været diskussioner 
om, hvorvidt de vestlige stormagter militært 

skal gribe ind i andre landes interne forhold 
for at afsætte et undertrykkende og udemo-
kratisk system. Det gælder i Afghanistan og 
Irak, og før da i det tidligere Jugoslavien. 
Motiverne til indgriben kan være mange og 
det er svært at trække en direkte linie til 
1930’ernes stormagtspolitik. Men faktum er, 
at i Spanien valgte de vestlige demokratiske 
lande bevidst og aftalt ikke at blande sig. Det 
gav de to fascistiske lande Italien og Tysk-
land frie hænder til at involvere sig, og bruge 
borgerkrigen som krigslegeplads. Elementer 
til den tyske Blitzkrieg blev sammensat og 
afprøvet i Spanien. 

Også Sovjetunionen blev involveret i den 
spanske borgerkrig. Anderledes tænkende på 
den politiske venstrefløj blev i Spanien hen-
synsløst forfulgt og myrdet af udsendinge fra 
Stalins hemmelige politi. Samtidig var 
våbenleverancer fra Sovjetunionen af af-
gørende betydning for republikkens kamp 
mod oprørerne. 

I samtiden blev borgerkrigen som regel 
fremstillet som en kamp mellem to parter, 
som enten støttede Franco og fascismen 
eller republikken og dermed var ‘anti-
fascister’. Men som denne bog forsøger at 
vise er det langtfra så simpelt. Den Spanske 
Borgerkrig er en kompliceret sag og den kan 
ikke for-enkles uden at forståelsen går tabt. 
En ame-rikansk historiker (Antony Beevor) 
skriver i forordet til sin bog om 
borgerkrigen, at den-ne krig har medført 
flere bøger på flere sprog end nogen anden 
krig og at det måske er det bedste eksempel 
på et historisk emne, som blot bliver mere 
forvirrende, hvis sammen-hængen forenkles.  

Denne problematik må enhver der beskæf-
tiger sig med den spanske borgerkrig sande. 
Også undertegnede: det har ikke været let at 
få de mange af borgerkrigens aspekter kogt 
ned til en bog af denne størrelse. Der er 
mange aktører i form af personer og organi-
sationer i Spanien, som må belyses. Det 
samme gælder de europæiske landes invol-
vering i borgerkrigen. 

Men der er på den anden side ingen vej 
udenom, hvis man vil beskæftige sig med 
Den Spanske Borgerkrig.  

De tre første kapitler gennemgår krono-
logisk Spaniens historie frem til borgerkrigens 
udbrud i juli 1936. Der fokuseres her på de 
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træk og sider ved det spanske samfund, som 
bliver så markante under borgerkrigen. De 
efterfølgende kapitler belyser tematisk selve 
borgerkrigens forløb fra 1936 til afslutningen i 
1939.  

Undervejs er der indsat bokse, som giver 
uddybende forklaringer og oplysninger til den 
generelle tekst. Tilsvarende kan mange oplys-
ninger også hentes bagerst i bogen under 
“Hvem er Hvem” og “Årstal”. 

Efter hvert kapitel præsenteres en række 
kildetekster, hvoraf en del er trykt i selve 
bogen, mens andre uddybende kilder kan 
findes på en hjemmeside tilknyttet bogen: 
www.his2rie.dk.  

På hjemmesiden vil der desuden til hvert 
kapitel være ordlister, som især er en hjælp til 
svagere læsere. På hjemmesiden vil der også 
kunne findes arbejdsspørgsmål, opklarende 
skemaer mv. Generelt kan man sige at ma-
terialet på hjemmesiden giver mulighed for at 
arbejde videre med bogens forskellige dele, 
samtidig med at der vil blive mulighed for at 
hente faglig og pædagogisk støtte til de stu-
derende, som kan have problemer med de 
mange svære begreber mv. 

Den Spanske Borgerkrig er efter min me-
ning godt undervisningsstof på gymnasiet og 
hf. Men jeg har altid syntes, at der manglede en 
ordentlig grundbog. Det er mange år siden, 
der sidst er kommet en samlet beskrivelse på 
dansk. 

Det er derfor mit håb, at denne bog vil 
kunne råde bod på dette. Dens sigte er i første 
omgang gymnasiet og hf, men også andre 
uddannelsesinstitutioner vil forhåbentligt 
kunne drage nytte af bogen.  

Jeg takker en række historiehold på 
Københavns VUC for at have afprøvet 
forstadier til det færdige manuskript.  

Derudover er jeg Allan Krøier taknem-
melig for mange sproglige og indholds-
mæssige kommentarer. Inge Margrethe 
Clausen og Anders Hedegaard har været en 
uundværlig hjælp med spanske oversættelser 
og korrekturlæsning. Endelig også en stor tak 
til Flemming B. Olsen for god sparring. 

 
Stig Pedersen 

 


