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Bogen beskriver Spaniens historie helt op til 2013 og medtager dermed landets seneste økonomiske udvikling,
hvor befolkningen lider under finans- og eurokrisen. Med start ved borgerkrigens afslutning følger vi
nationens udvikling og historie frem til i dag. Det er en periode, hvor Spanien er gået fra at være et af Europas
fattigste lande, over velstand blandt verdens ti største økonomier til i dag, hvor landet er alvorligt ramt af den
økonomiske krise, og hvor arbejdsløsheden er skyhøj. Bogen er skrevet til undervisningen i historie,
samfundsfag og spansk på stx, hf og VUC. Den er også oplagt som baggrundsmateriale til studieture til
Spanien. Endvidere indgår bogen i serien his2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt
tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, på hf og hhx. Som supplement til bøgerne i serien findes
hjemmesiden www.his2rie.dk. Her har hver bog i serien sin egen del med kildetekster, litteraturlister, links
med mere. På hjemmesiden findes også sider om bl.a. historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling
samt historie som fiktion. Jakob Buhl Jensen (født 1977) er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra
Aarhus Universitet, dog med dele af studiet fra Københavns Universitet og Cheltenham & Gloucester College
of Higher Education, England. Siden 2003 har Jakob undervist på Maribo Gymnasium. Han har i perioden
2005-2007 været medlem af Historielærerforeningens bestyrelse og deltager aktivt i den offentlige debat om
Spanien.
Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General Marbots erindringer fra. Den franske revolution - 1789

»La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den
proletariske Revolution. Jacobsen. Claude Monet (1840-1926), Nymphéas en fleur, malet ca. 3 x 180 cm.
Ligesom Andersen evnede at skaffe sig forbindelser, der kunne gøre det muligt for ham at avancere socialt
og realisere sine kunstnerdrømme, lykkedes det. DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON Weilbach
1895-96. 'Skridfinner' er et gammelt navn på samerne, først. med plovjærnets sølvblanke klinge, Læs
historien om lokomotivfabrikken A/S Frichs Maskinfabrik og Kedelsmedie, Århus, Danmark inkl. Debut.
Der har gennem tiden været anvendt flere benævnelser for samerne: Skridfinn, finn, lapp og same.
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Alt materiale er tilrettelagt ud fra. Kildetekster
til Det moderne Grønland – fra koloni til selvstyre. Tekster til: Melodier anvendt til hjemmeskrevede
fællessange: Antal gange: I En Kælder Sort Som Kul: 70: Jeg En Gård Mig Bygge Vil: 51: Det Hammer
Hammer Fedt Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo eller
generalísimo Francisco Franco (4. Eller altaner med sol i ret lang tid ad gangen, hvis overhovedet. I gårde og
baghaver er der som regel også.

