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Generalernes time: Chile september. Oktober 1973 Jan Stage Hent PDF "Den 11. september 1973 døde

præsident Salvador Allende, og det tre år lange politiske eksperiment, som blev kaldt "den chilenske vej til
socialismen" fik en brat afslutning." "Generalernes time - Chile september-oktober 1973" er journalister Jan

Stage og Henry Notakers bog fra de kaotiske uger i Chile efter præsidentens død. I bogen har de to
journalister samlet et væld af materiale fra politikere, militær- og forretningspersoner, og ikke mindst
fattigfolk fra slumkvartererne. Bogen giver et indblik i den første tid efter præsidentens død og den
påvirkning som det socialistiske eksperiment har haft chilenerne. Henry Notaker (f. 1941) er en norsk

journalist og forfatter. Henry Notaker har ved siden af sit journalistiske virke skrevet flere lærebøger inden for
samfundsfag, historie og religion, ligesom han har optrådt på gæsteforedragsholder ved en række

universiteter. Jan Stage (1937-2003) var en dansk forfatter, digter og journalist. I sin karriere udgav han både
skøn- og faglitteratur foruden sin store journalistiske produktion. Jan Stage tilbragte en længere årrække på
Cuba og i Mellemamerika. Fra 1967 var han Mellemamerika-korrespondent for dagbladet "Information".
Udover Information skrev Jan Stage også for "Land og Folk", "Ekstra Bladet", "Politiken" og "Lettre

Internationale" (tysk udgave). Jan Stage er særlig kendt for sit politiske engagement og sine mange reportager
fra verdens krigszoner. Jan Stage modtog i en række priser og legater blandt andet Publicist Prisen (1994),

Den Berlingske Fonds Journalistpris (1995) og Drassows Legat (1997)
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