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spanien

Franco-ofre
koster efter-
ladte dyrt

I går var det ti år siden, at den spanske journa-
list Emilio Silva så knoglerne af sin bedstefar
dukke op i den grav, hvor han blev lagt sam-

men med 12 andre spaniere, der blev henrettet af
den senere diktator Francos fascistiske styrker i
1936. Ligesom ved langt størstedelen af de 220 åb-
ninger af massegrave fra den spanske borgerkrig
gravede arkæologerne Emilio Silvas jordiske re-
ster op uden økonomisk støtte fra staten. 

Det sker, til trods for at den spanske regering i
2007 fik vedtaget »loven om den historiske erin-
dring«, der blandt andet skulle sikre økonomisk
støtte til opgravningerne af nogle af de mere end
110.000 spaniere, der blev henrettet under og ef-
ter den spanske borgerkrig. Og som
stadig ligger i mere end 1.000 mas-
segrave over hele landet. 

Det siger retsmedicineren Fran-
cisco Etxeberria, der siden år 2000
har stået i spidsen for åbningen af
mere end 100 massegrave. 

»Loven har gjort det en smule let-
tere, men staten bør tage langt mere
ansvar«, mener han. Regeringen har
bevilget ca. 44 mio. kr. til opgravnin-
gerne. Men det er langtfra nok, me-
ner Francisco Etxeberria og Forenin-
gen for Genskabelsen af den Histori-
ske Erindring, som Emilio Silva oprettede i forbin-
delse med åbningen af sin bedstefars grav. 

For et voksende antal efterladte ønsker ligesom
Emilio Silva at »lukke sårene« fra den smertefulde
fortid og give deres bedstefædre en værdig begra-
velse. Francos regime ærede dem, der faldt i hans
kamp. Men der har aldrig været nogen officiel an-
erkendelse af henrettede Franco-modstandere.

Etxeberria kræver ligesom de pårørende og en
lang række forskere, at domstolene bliver inddra-
get i opgravningerne. Indtil nu er mere end 5.000
ofre blevet identificeret, men identificeringerne
er indtil nu ikke blevet officielt anerkendt. 

»Hvis Garzón havde fået lov at fortsætte, ville
det være sket«, siger Etxeberria med henvisning til
den berømte spanske undersøgelsesdommer Bal-
tasar Garzón, der i foråret blev fyret fra den span-
ske højesteret for sin beslutning om at efterforske
Franco-regimets massegrave. Begrundelsen lød,
at han havde ignoreret en lov fra 1977, der forhin-
drer efterforskningen af de overgreb, der blev be-
gået under borgerkrigen og af Franco-regimet.
Baltasar Garzón nåede at registrere 114.000 døds-
ofre, inden han blev afskediget. 

Åbenheden over for opgravningerne er vokset
efter den første opgravning i 2000, men en stor
del af befolkningen og det største oppositionspar-
ti, det konservative Partido Popular, er stadig
imod. De frygter, at opgravningerne vil »åbne for-
tidens sår«. »Ingen af de pårørende er interessere-
de i hævn eller at udpege skyldnere. De ønsker
blot at tage afsked med deres døde familiemed-
lemmer«, siger antropolog Francisco Ferrándiz. 
kathrine.carlsen@pol.dk 

Åbning af massegrave lukker sår
Viden side 4

Henrettede modstandere af det
fascistiske Franco-regime blev 
lagt uidentificeret i massegrave.
Trods lov om økonomisk støtte
er det de efterladte, der punger
ud til opgravning og en rigtig be-
gravelse af deres bedsteforældre.

KATHRINE STORGAARD CARLSEN

Staten bør
tage langt
mere
ansvar 
Francisco
Etxeberria,
rets-
mediciner

Danske soldater kom i
ildkamp under patrulje
i Helmandprovinsen 
i går. En soldat blev
dræbt. 

Dansk soldat dræbt i kamp i Afghanistan 

E n dansk soldat blev i går dræbt i for-
bindelse med en ildkamp i Hel-
mandprovinsen i Afghanistan. 

Det oplyser Hærens Operative Kom-
mando. 

Soldaten blev dræbt i går morges, da
hans enhed endte i ildkamp under en pa-
trulje i området øst for Patruljebase Brid-
zar i Helmandprovinsen i det sydlige Af-
ghanistan. 

Soldaten kom fra 3. deling i Charlie-
kompagniet og var udsendt fra Den Kon-
gelige Livgarde i Høvelte. 

Hærens Operative Kommando skriver
på sin hjemmeside, at soldatens kamme-
rater og sanitetssoldaterne ydede første-
hjælp på stedet, inden soldaten blev eva-

kueret med helikopter til felthospitalet i
Camp Bastion. 

Ved ankomsten til felthospitalet kom
den hårdt sårede soldat straks under be-
handling af lægerne. På trods af deres ind-
sats stod soldatens liv desværre ikke til at
redde, hedder det på hjemmesiden til
Hærens Operative Kommando. 

Stor sorg
Fungerende chef for Hærens Operative
Kommando, generalmajor Peter Kühnel,
udtaler: 

»Det er med sorg, at jeg må meddele, at
vi her til morgen har mistet en dansk sol-
dat ved Den Danske Kampgruppe i Hel-
mandprovinsen i Afghanistan. 

»Mine tanker går først og fremmest til
de pårørende, og vi vil gøre, hvad vi kan
for at støtte og hjælpe dem. Jeg tænker og-
så på den dræbte soldats kammerater og
kolleger, som på trods af tabet fortsætter
med at løse deres opgaver«. 

De pårørende til den dræbte soldat er
underrettet. 

36 danske soldater har nu mistet livet i
kamp i Afghanistan. 
rikke.faurfelt@pol.dk

RIKKE FAURFELT

BRIDZAR. Bridzarlejren set fra Cliftonlejren. Den danske soldat blev dræbt på patrulje øst for Bridzar. Foto: Ditte Valente
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