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Antisemitismens bibel Morten Thing Hent PDF Zions vises protokoller er et stykke skønlitteratur, som giver

sig ud for at være et historisk sandfærdigt skrift – og aldrig har et stykke fiktion haft så tragisk en
virkningshistorie. Den danske historiker Morten Thing fortæller historien om antisemitismens bibel. Zions
vises protokoller udkom første gang i 1903 på russisk og berettede om, hvordan jøder i århundreder havde

forberedt sig på at tage magten over hele kloden. I 1919 oversættes teksten for første gang, først til svensk og
derefter til polsk, tysk, engelsk, dansk og mange andre sprog. I 1921 afsløres det, at teksten er et falsum.
Afsløringen får imidlertid ingen effekt på tekstens udbredelse, og den er i dag kommet i op mod 950

forskellige udgaver på 38 forskellige sprog. Det er uden sammenligning den mest udbredte antisemitiske tekst
i verden, som stadig til dato mange steder læses som om, det var et sandt historisk skrift, der beviser ”en
jødisk konspiration”. Denne udgave indeholder både Morten Things bog "Antisemitismens bibel" og selve

smædeskriftet Zions Vises Protokoller.

 

Zions vises protokoller er et stykke skønlitteratur, som giver sig ud
for at være et historisk sandfærdigt skrift – og aldrig har et stykke
fiktion haft så tragisk en virkningshistorie. Den danske historiker
Morten Thing fortæller historien om antisemitismens bibel. Zions
vises protokoller udkom første gang i 1903 på russisk og berettede
om, hvordan jøder i århundreder havde forberedt sig på at tage

magten over hele kloden. I 1919 oversættes teksten for første gang,
først til svensk og derefter til polsk, tysk, engelsk, dansk og mange
andre sprog. I 1921 afsløres det, at teksten er et falsum. Afsløringen
får imidlertid ingen effekt på tekstens udbredelse, og den er i dag
kommet i op mod 950 forskellige udgaver på 38 forskellige sprog.
Det er uden sammenligning den mest udbredte antisemitiske tekst i
verden, som stadig til dato mange steder læses som om, det var et



sandt historisk skrift, der beviser ”en jødisk konspiration”. Denne
udgave indeholder både Morten Things bog "Antisemitismens bibel"

og selve smædeskriftet Zions Vises Protokoller.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Antisemitismens bibel&s=dkbooks

