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I 1810 begyndte den mexicanske kamp for at gøre sig fri fra det spanske herredømme.  
På dette tidspunkt var Danmark i krig med England. Mens den blodige, mexicanske frihedskamp 

rasede mødte Napoleon sit Waterloo. Danmark mistede Norge og gik statsbankerot. Trods disse 

hårde vilkår, som vanskeliggjorde de internationale forbindelser, var Danmark velinformeret om, 

hvad der foregik i Mexico. Dette vises i bogens første afsnit, hvor der i beskrivelsen af 

selvstændigheds-kampen indflettes udklip fra danske aviser, der omhandler netop det, som er blevet 

fortalt. 

I bogens andet afsnit fortælles om Mexicos store revolution, der begyndte i 1910. I denne forvirrede 

10-årige periode, hvor omtrent en million mennesker dræbtes, kæmpede efterhånden alle mod alle. 

Ven blev fjende. Mens alt dette foregik i Mexico rasede den første verdenskrig i Europa og på andre 

fronter. Et tysk forsøg på at inddrage Mexico i verdenskrigen på sin side, førte til, at USA gik ind i 

krigen og derved medvirkede til Vestmagternes sejr over Tyskland og dets allierede. Hvis ikke 

revolutionen havde væltet det gamle, diktatoriske styre, havde Tyskland ikke forsøgt at få Mexico på 

sin side, fordi det gamle styre havde stærke forbindelser med USA, Frankrig og Storbritannien og 

USA var så muligvis ikke gået med i krigen. Mexico forblev dog neutralt. USA's deltagelse i krigen 

var en væsentlig årsag til, at Tyskland tabte krigen. Mexicos revolution har således haft verdens-

politisk betydning. Igen dækkede danske aviser begivenhederne i Mexico, også med store 

reportager, der er gengivet her i bogen. 

Bogen viser også, hvordan journalistikkens vilkår var i de to perioder. For 200 år siden blev 

nyhederne transporteret over Atlanten af skibskaptajner. De blev modtaget ofte med et halvt eller 

helt års forsinkelse. I den anden periode var der udsendte reportere, pressebureauer og en 

kabelforbindelse, der sørgede for, at nyhederne stod i danske aviser med blot en dags forsinkelse.   

Bogen indeholder også en dramatisk øjenvidneskildring skrevet af en ung dansk eventyrer, Frans 

Blom, der i revolutionens sidste fase befandt sig i brændpunktet for hændelserne.  

Forfatteren er pensioneret civilingeniør med tidligere ledende stillinger inden for forskning og 

offentlig administration. Han har siden sin ungdom været optaget af Mexicos kunst og historie. Efter 

sin pensionering har han rejst meget i Mexico og har som foredragsholder og i skrift delagtiggjort 

andre i, hvad dette land rummer.  

 

 

Goya. Dette billede symboliserer borgerkrig og oprør. Mens de kæmpende står i mudder til knæene, slås soldat med 

rebel og broder mod broder. 
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