
 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europabiografier 2 

Europæiske borgeres historier. Dengang 
og idag. 
 
Historier om rettigheder og demokrati. 
 
Historier om at høre til i Europa. 
 
 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 



 

2 

"HISTORIEN OM ET LIV MELLEM TO FANER" 

(Fortælling) 

Jose Prieto, Spanien 

Josep er skuffet. Situationen er ikke som han havde 

forventet eller håbet.  

Han føler sig splittet. Han gennemgår en kontroversiel indre 

debat om socialpolitiske forhold og familie-forhold.  

Hans familie kræver hans 

opmærksomhed. Josep er sammen med 

Carme, den ældste datter, og de udgør 

kernen af søndagssammenkomsterne i 

bjergene. Han spiller guitar og Carme 

danser mens Joseps kone ser efter de 

to andre børn.  

I hans vennekreds var der nogle 

der skrev digte, andre teaterstykker… 

og andre igen spillede guitar. Josep 

lærte sig selv at spille efter gehør.  

De er mænd, der kæmper fra 

deres landsbyer for at forbedre situationen i et land, der 

orienterer sig mere mod Europa end mod Spanien. De er alle 

med i en nydannet gruppe, som de ikke kan finde et passende 

navn til.  

Det var begyndelsen på dèt, der senere blev kendt som 

”Esquerra Republicana de Catalunya” (Seperatistpartiet, ERC).    

Josep skrev artikler til avisen ”Humanitat” samt 

teaterstykker. Nogle af dem blev opført på Teatre Espanyol i 

Barcelona. Men ... er han nævnt i forfatterforeningen? Han vil 

tjekke det senere, lige nu bekymrer det ham ikke. Men desværre 

kommer der ikke et ”senere”.   
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Imens begynder det, der er kendt som ”Núria-statutten” 

(Cataloniens erklæring om autonom status), at tage form. Josep 

havde bidraget til det og havde taget del i dets udformning. 

De venstreorienterede håbede, at de kunne omforme en 

virkelighed, der stadig var forbudt.  

Man kunne fornemme 

gruppefrustrationen. Indførelsen 

af en upopulær politik fik 

oppositionen til at røre på sig.   

Blandt Joseps tre brødre tog 

Paco til Mexico. Efter nogen tid 

mistede de kontakten til ham og 

antog derfor, at han var død. Den 

anden bror, Ramon, tog til 

Roussillon med et ønske om at 

rejse endnu videre. Han fik en 

søn, der flere år senere kom 

tilbage til Catalonien for at blive en del af det catalanske, og 

dengang spanske, politiske liv. 

Josep drømte om Europa, men han har ikke lyst til at rejse 

væk; kampen måtte foregå inde i ham. Min morfar havde ikke 

tid til at gøre andet. Den spanske borgerkrig var lige brudt ud.  

Josep (min morfar) og min mors partner (på det tidspunkt) 

blev skudt ned ved mørkets frembrud, da de var på vej hjem 

fra et hemmeligt møde.    

Alle husene blev gennemrodet for dokumenter mod den 

siddende regering. Det var farligt at gemme aviser, artikler, 

teaterstykker eller andre former for skriftlige dokumenter. 

Joseps kone var meget bange og besluttede sig for at destruere 

alt, hvad han havde skrevet.  

Min mormor brændte alt og flygtede med sine børn til 

Girona for at bo i hendes mands barndomshjem.  

Men hun fik ikke en varm velkomst i hans barndomshjem. 

De bebrejdede hende for at have destrueret alle hans værker, så 

hun vendte tilbage til Barcelona. Men hvor skal de sove? De 

kan ikke tage tilbage til den lejlighed, de plejede at bo i, for 
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nogle soldater havde slået lejer på samme etage, og det var 

farligt. Min mormor bryder sammen, hun har ingen styrke 

længere og det er Carme (min mor), der ser efter familien.  

Der åbnede sig en mulighed for at få arbejde på en 

våbenfabrik, men selv om de sultede nægtede hun at tage det 

arbejde. De måtte stå i lange køer for at få en lille smule 

vælling. De forsøgte og klarede lige at overleve i forskellige 

gemmesteder mellem bomber, sult og terror.  

D. 1. april 1939 slutter krigen.  

Konsekvenserne efter borgerkrigen kommer til have stor 

betydning for Spaniens senere historie, især på grund af den 

usædvanligt omfattende ødelæggelse af den kunstneriske og 

kulturelle arv samt den økonomiske struktur.  

Min mor begyndte at arbejde som syerske. Lidt efter lidt 

flyttede familien ind i deres tidligere lejlighed, men den ro, der 

så ud til at brede sig, blev afbrudt af en enkel tur med 

sporvognen, hvor min mor møder den mand, der senere bliver 

min far.  

”Kærligheden” ruller ind over dem. Den er som vind, som 

stilhed og alt hvad de ønsker er, at den andens øjne skal kigge 

kærligt på en, og give en kildende fornemmelse i hele kroppen. 

Min far fulgte hende til arbejdet, han ventede på hende og de 

gik sammen tilbage til døren i min mors hus.  

 

På et tidspunkt tager eventyret en drejning.  

Min far indrømmer, at han kæmpede i Francos hær og min 

mors verden falder sammen. Jeg kan ikke fortsætte!!! Han 

repræsenterede alt, hvad der ødelagde hendes far og hans livs 

idealer.  

Den indre kamp sætter ind. Et virvar af følelser, der gør det 

vanskeligt at definere kærlighed som en bestemt følelse.  

Selv om min mor nægtede det over for sig selv, så voksede 

kærligheden mellem dem i form af overlevelse, og de dannede 

et følelsesmæssigt bånd. Parret udviklede tillid så vel som 

forståelse og glæde ved tanken om at være sammen.  
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Mine forældre besluttede sig for at gøre alvor af deres 

aftale, som faldt i to dele: den ene var den kortsigtede, nemlig 

at de elskede hinanden, og den anden var den langsigtede: 

beslutningen om at holde fast i denne kærlighed.    

Sådan var det i 10 år. 

Endelig bliver de forlovet ved kirken og for sig selv. De satte 

sig ud over deres politiske og religiøse ideologier og forpligtede sig 

på gensidig respekt for hinanden. 

Resten af familien havde ikke samme 

respekt for deres kærlighed og, bortset fra 

hendes mor, bror og søster, vendte resten 

af familien hende ryggen: de kunne ikke 

acceptere, at hun giftede sig med en 

”nationalist”.  

En lille pige fødtes, og da det var blevet 

tid til, at hun skulle starte i skolen, oplevede 

jeg den første og sidste kamp mellem mine 

forældre.   

Det var som om min far havde 

glemt deres aftale og han ville have at 

pigen skulle gå på en skole, der blev 

ledt af nonner og min mor sagde: 

”Aldrig i livet!”. Jeg tog hele min 

grunduddannelse i folkeskolen. 

Årene gik og pigen voksede op 

mellem en far der gik til ”messe” 

hver søndag og en mor der gik med 

pigen i parken eller blev hjemme og 

lærte hende at lave mad.  

Hvert år når sommerferien 

begyndte tog vi til faderens by ”Caldesiños” (en lille landsby i 

bjergene i Galicien). Onklerne, tanterne samt fætrene og kusinerne 

elskede os, ideologiens fane blev sat til en side. Hér var der 

kærlighed uden fordomme og jeg kom til at holde meget af byen og 

dens folk. Der var helt anderledes end i byen; jeg legede mellem 

lam, køer, æsler, høns og kaniner. De var gode mennesker, men 
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som jeg blev ældre, havde jeg svært ved at forstå, hvordan de kunne 

have været tilhængere af Franco.    

Det er tydeligt, at jeg er vokset op med min mors ideologi og 

tænker som min morfar: vi skal orientere os mod Europa og ikke 

mod ”Spanien”, også selv om jeg afviger en smule, når jeg besøger 

min fars by.  

Efterhånden som jeg blev ældre blev tonen i samtalerne mellem 

min far og mig mere og mere hård, for jeg ville ikke have, at han 

skulle tro, at Franco gjorde noget godt. En dag fortalte han mig 

stolt, at han havde et brev fra Franco, for da han købte den 

lejlighed vi boede i, blev han nødt til at bede ham om hjælp. Min 

reaktion på hans stolthed over at have et sådant brev var at sige til 

ham: ”Når du er død, brænder jeg det brev” Det gjorde jeg mange 

år senere.  

Maj 1968, jeg var ung, og jeg var en af de mange aktivister, der 

ville ændre verden; jeg troede på det. Min far vidste ikke noget om 

det, eller jeg tror i hvert fald ikke, at han vidste noget om alle de 

optøjer, jeg var med i, eller at jeg kom og gik med pakker af 

”løbesedler”, der skulle deles ud. Jeg var oprørsk og en rigtig 

protester. Jeg grinede af alt, der havde en politisk kant, hvilket 

gjorde min far lige så ked af det, som den dag Franco døde. Den 

dag – min mor havde haft en flaske champagne i køleskabet i 

dagevis og da Arias Navarro i fjernsynet sagde ”Franco er død”, 

åbnede vi flasken og skålede, for vi var sikre på, at det var 

begyndelsen på en ny tid.   

Mange år senere indså jeg, at vi ikke skulle være kommet med 

disse glædesudbrud lige foran min far, for det gjorde ham meget 

ked af det. Det vi gjorde, var faktisk at udvise en fuldstændig 

mangel på respekt for ham. Det tog mig mange år at indse, at fordi 

man er højreorienteret, er man ikke nødvendigvis fascist.   

Min far var en skøn person. Jeg har altid vidst, at jeg elskede 

ham, og jeg fortalte ham det, så ofte jeg kunne. Han blev en 

forgudende morfar, og alle omkring ham elskede ham, men han 

skulle dø, før jeg virkelig forstod, hvor meget han betød for mig.  

Han lærte mig, hvor vigtigt det er at have respekt for andre, og 

særligt at personer kommer før ideer. Jeg er vokset op midt i 
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mellem to helt modstridende faner, men det har ikke forhindret 

mig i at vokse op i en lykkelig familiestemning. 

Vi skal fortsætte med at kæmpe for udviklingen af en nation, 

der orienterer sig mod Europa, mod en samlet identitet og sociale 

forbedringer.  

 

 

 

 

Juryens motivation 

Vi befinder os i Francos Spanien. En mand og en kvinde elsker 

hinanden og ønsker at starte en familie. Men planerne vakler da 

kvinden, som er af en kommunistisk familie og hvis far blev 

myrdet af Francos soldater, opdager at den mand hun elsker 

tilhører, sammen med resten af hans familie, præcis den anden 

fraktion – hendes families mest hadede fjender. Men deres 

kærlighed er stærkere end hadet, og deres planer for et 

fremtidigt liv sammen er bestemt til at gå videre. 

Det er deres datter – født ind i denne union – der fortæller 

hendes forældres historie. Historien rammer os med al den kraft 

der ligger i den levende metafor historien ubevidst personificerer. 

Vi glemmer ofte at Europa, der rejste sig af asken efter 2. 

Verdenskrig, blev skabt i totalitære regimers mørke, både røde og 

sorte. Derfor er det som om denne lille historie, familiens mikro-

historie med sit mikrokosmos, repræsenterer hvad der 

grundlæggende har været Europas historie. Det dybe sår, der 

delte folk og nationer og efterlod en stribe af død, skabte et 

gevaldigt ønske om fred og demokrati. 

Men historiens værdi ligger ikke kun i dens værdi som 

erindring og vidneudsagn om fortiden, den ligger også i måden at 

anskue nutiden på. Opdelingen, både i Europa og mellem Europa 

og resten af verden, er stadig tydelig bl.a. i form af opdelingen 

mellem økonomi og politik, opdelingen mellem kulturer og 

mellem mænd og kvinder. Det har stadig ikke været muligt at 
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eliminere konflikter. Vi kan blot prøve at forstå hvorfor og lytte til 

behovet for at skabe en mere retfærdig verden – et behov der 

gør sig gældende i enhver konflikt. 

Generel information om historien 

 

Historien om et liv mellem to faner 

Tematisk område: Oplevelser af at høre til i Europa - 
Min historie i Europas historie 

Periode for de beskrevne 
begivenheder:  
 

1970-1980 

Geografiske steder hvor de 
beskrevne begivenheder foregik: 

Spanien 
 

Tidspunkt hvor bidraget blev 
udarbejdet:  
 

2008 

 
Læs eller download denne og andre fortællinger fra det digitale 

arkiv: http//www.europeanmemories.eu/dan/Stories 
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 Historisk baggrund 
”Den Spanske Stat” (Estado Español) var Spaniens 

formelle navn fra 1939 til 1947 under Francisco Francos 
autoritære diktatur. I 1947 blev Spanien omdannet til et 
monarki, hvilket ændrede navnet Den Spanske Stat til Det 
spanske Kongedømme (Reino de España). 

Regimet opstod efter oprørerne Los Nacionales (De 
Nationale), der var ledet af general Franco, sejrede i Den 
Spanske Borgerkrig. Foruden national støtte fik Francos 
oprør også støtte fra det fascistiske Italien og Nazi 
Tyskland,mens den Anden Republik hovedsagligt blev 
støttet af det kommunistiske Sovjetunionen. Det 
efterfølgende regime der blev indført af den sejrende 
Franco henvises til som det Francoistiske Spanien.  

Efter at have vundet Den Spanske Borgerkrig dannede De 

Nationale en et-parti-regering, og det var starten på det 

diktatoriske styre under ubestridt ledelse af Franco. Kort efter 

begyndte 2. Verdenskrig og selv om Spanien officielt forhold sig 

neutralt sendte det en særlig deling soldater til Rusland for at 

hjælpe tyskerne. Spaniens stilling førte til landets isolering efter 

krigen. Dette ændrede sig med Den Kolde Krig, hvor Francos 

kraftige antikommunisme betød at regimet med tiden blev 

allieret med USA. 

I 1947 blev den Spanske stat erklæret for et monarki, hvor 

Franco kronede sig selv. Retten til at navngive den person der 

skulle være konge forbehold Franco for sig selv og han udsatte 

med vilje udpegningen pga. politiske overvejelser. Endelig i 1969 

skete udvælgelsen og Franco udpegede Juan Carlos de Borbón 

som sin officielle efterfølger. 

Med Francos død d. 20. november 1975, Juan Carlos blev 

Konge af Spanien. Han påbegyndte straks overgangen til 

demokrati, hvilket førte til, at Spanien i 1978 fik et 

konstitutionelt, arveligt kongedømme med parlamentarisk 

demokrati.” (oversat fra wikipedia.org) 

Under Francos styre blev ytringsfriheden og retssikkerheden 

afskaffet. Retssikkerheden var meget arbitrær og mange 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarian
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http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Civil_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Fascist_Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Spanish_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Communism
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_of_Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/King_of_Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_transition_to_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_transition_to_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_transition_to_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_democracy
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 mennesker blev dømt til døden og dræbt uden egentlig 

rettergang. Tortur var normalt. Ikke desto mindre eksisterede der 

en forholdsvis stærk anti-Franco bevægelse. Folk organiserede sig 

i sociale foreninger, fagforeninger mm. I mange årtier var landet 

delt i to: dem der var for og dem der var imod regimet. I dag kan 

befolkningen stadig huske denne opdeling og spændingerne er 

ikke forsvundet helt.  

De lever stadig. Erindringsfortælling er derfor stadig omhyllet 

af et vist tabu. Man bestræber sig ikke desto mindre på at huske 

denne svære tid i Spaniens historie, men det er ikke altid nemt.  
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