


I krig
35.52 
Danmark i krig : 
Balkan og Irak 
Sven Arvid Birkeland 
Gyldendal, 2011 - 382 s
Krigen har ofte store ofre på det personlige 
plan. Kom helt ind på livet og døden i disse 
rystende beretninger om de konsekvenser, 
krigen har, ikke kun for den enkelte soldat, men 
også for de pårørende og efterladte. Forfat-
teren er læge og ansat ved Rehabiliterings- og 
Forskningscenter for Torturofre og har derfor en 
unik indsigt i de menneskelige konsekvenser.

35.52 
Krigens ansigt : 
danske soldater i Afghanistan
Sven Arvid Birkeland 
Gyldendal, 2010 - 443 s
Hvad sker der med de danske soldater, når de 
står midt i kamphandlingen? Og hvad sker der, 
når presset fra hjemmefronten bliver større end 
krigens rædsler? Gennem samtaler med over 
200 soldater fra menige til generaler samt alle 
de pårørende får vi et usminket indblik i krigens 
forskellige ansigter. 

35.52 
Kæmp for alt hvad du har kært 
Bubber 
People’s Press, 2011 - 265 s
Hvordan er det at miste en søn i Afghanistan, 
og hvorfor sætter man sit liv på spil i en krig i et 
andet land? Det er nogle af de spørgsmål, som 
den kendte tv-vært Bubber sætter spot på gen-
nem interviews med tidligere udsendte soldater 
og pårørende. På hans vanlige friskfyragtige 
facon får han de interviewede personer til at 
åbne sig op, og det er der kommet en interes-
sant og vedkommende historie ud af.

98.218 
I morgen angriber vi igen : 
Danmarks krig i Afghanistan
Kim Hundevadt 
Jyllands-Posten, 2009 - 282 s
”Den unge konstabel stak i løb, og hans kam-
merater kunne med forfærdelse se, hvordan 
opspringet fra projektilerne fulgte ham i samme 
øjeblik, han kastede sig tilbage i stillingen. 
Anders Støvring mærkede et jag af smerte hen 
over ryggen og vidste, at han var ramt.” 
De dramatiske hændelser i Helmand-provinsen 
bliver præsenteret, så man næsten føler, at 
man selv er til stede i denne velskrevne repor-
tage- og dokumentarroman. 

99.4 
Danskeren på Guantánamo : 
den personlige beretning
Hans Davidsen-Nielsen og Matias Seidelin 
Politiken, 2004 - 218 s
Hans længsel efter at udkæmpe jihad førte 
ham til Afghanistan. Men her blev han indhentet 
af skæbnen og taget til fange efter terroran-
grebet den 11. september 2001. Den danske 
fange blev placeret i den Guantánamo lejr, der 
opererer helt uden for det almindelige rets-
system. Vi får hele den interessante historie om 
Guantánamo, torturen, og hvorfor Slimane Hadj 
Abderrahmane bliver tiltrukket af at føre hellig 
krig, en tiltrækning, der siden formentlig har 
kostet ham livet.  

99.4 
De danske tigre : 
med livet som indsats i Afghanistan
Lars Ulslev Johannesen 
Gyldendal, 2008 - 283 s
For første gang siden 1864 var Danmark i 
direkte krig. Opgaven var at afløse en britisk 
styrke i Helmand-provinsen i Afghanistan, men 
i stedet bliver de danske soldater låst fast i fem 

uger i intense kampe mod Talebans styrker. 
En spændende fortælling fra lederen af den 
danske enhed, og man mærker nærmest mor-
tergranaternes nedslag, mens man læser.

99.4 
I forreste række : 
jagerpilot i libyenkrigen
Martin Walldén Jespersen 
Lindhardt og Ringhof, 2012 - 222 s
”Som jagerpilot oplever man mange ting, der 
ikke er helt normalt. At flyve på hovedet. At 
blive udsat for så kraftige g-kræfter, at farve-
synet forsvinder. At flyve 900 km/t. i 30 meters 
højde. At flyve i alt vejr, nat og dag. At deltage i 
ind- og udland. Intet af dette står dog mål med 
de ting, jeg har oplevet i luften over Libyen”.  
Sådan lyder forordet fra den danske jagerpilot, 
som har deltaget i den danske del af luftkrigen 
mod Gadaffi. Få et fantastisk indblik i det 
at være i forreste række og at se det hele i 
fugleperspektiv.    

99.4 
Kvindernes krig
Anne-Cathrine Riebnitzsky 
Politiken, 2010 - 286 s
Man skal være lavet af et specielt stof, hvis 
man skal være kvindelig officer i den danske 
hær og samtidig være udstationeret i Afgha-
nistan. Alle disse egenskaber besidder forfat-
teren, som desuden har til opgave at forbedre 
kvindernes forhold i Helmand-provinsen. En 
anderledes historie om krigen i Afghanistan, 
hvor der også fortælles om de fremskridt, der 
trods alt sker. 



99.4 
Med støvlerne på : 
i krig i Irak og Afghanistan 
Søren Sjøgren 
Gyldendal, 2011 - 286 s
”Der ligger noget herovre. Det ligner en støvle”, 
melder en af grupperne på radioen. Støvlen er 
en Meindl, det mærke, de danske soldater får 
udleveret. De finder også nogle blodige rester 
af en dansk ørkenuniform. En barsk beretning 
om det at være soldat midt i en krigszone, eller 
som der står i bogen: ”Nogle kalder kamp med 
livet som indsats brutalt, grænseoverskridende 
og umenneskeligt. Kampsoldaterne kalder det 
tirsdag”.  

99.4 
Soldat i Afghanistan : 
en hverdag ved frontlinjen
Michael Kattrup Lassen 
Fokus, 2009 - 223 s
Situationen i Afghanistan er i 2008 mere 
dødeligt farlig end missionen i Irak. Det er den 
farligste mission, danske styrker har været 
igennem i lange tider, og samtidig den svære-
ste bl.a. pga. det sværere terræn. Michael er 
kun 20 år, da han bliver sendt til Afghanistan, 
og hans tanker er grundlaget for en interessant 
historie om, hvordan hverdagen udspiller sig for 
dem, der er af sted. 

98.218 
Soldaten – i krig og kærlighed
Rikke Hyldgaard 
Jyllands-Posten, 2011 - 239 s
”Der vil også komme døde og sårede på dette 
hold”, konstaterer en oberst under et møde 
med soldaterne og deres familier på det hold, 
som Jacob skal være en del af. Vi kommer tæt 
på den barske hverdag og krigens absurditeter, 
der præger de unge mennesker, som er ved 
fronten. På baggrund af interviews, breve 

og dagbøger skildres den 22-årige Jacob 
Christensens udstationering som soldat i krigen 
i Afghanistan. 

99.4 
Dagbog fra Afghanistan
Thomas Larsen 
Borgen, 2008 - 274 s
En ung mand skal i krig i Afghanistan - men 
hvilke omkostninger har det for hans liv, og 
hvordan påvirker det ham i forhold til hans 
familie og hans venner? I dagbogsform følger 
vi Kaptajn Thomas Larsens oplevelser på godt 
og ondt i perioden august 2006 til februar 2007, 
og samtidig giver han et indblik i, hvordan en 
moderne militærstab fungerer i kampen mod 
Taleban i det sydlige Afghanistan. 

99.4 
Jæger : i krig med eliten
Thomas Rathsack 
People’s Press, 2009 - 303 s
Debatskabende bog, der betød, at Rathsack 
blev sigtet for at have overtrådt straffelovens 
paragraf 152 om at videregive fortrolige 
oplysninger og den militære straffelovs paragraf 
32, der handler om at røbe militære hemmelig-
heder. Vi følger Rathsacks farlige specialope-
rationer, hvor fjenden er talebankrigere og 
al-Qaida-terrorister i Afghanistan og Irak, og vi 
kommer så tæt på enkelthederne i de forskel-
lige missioner, at det måske kan bringe andre 
danske soldaters missioner i fare. 

Krig & fred
35.52 
Løvehjerter : 
med panserinfanteristerne i Helmand
Thomas Østergaard Aallmann 
Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, 2010 - 127 s
”Jeg skriver det her, fordi jeg skylder at gøre 
det. Fordi jeg har været med som feltpræst, 
dansker og kammerat, hvor vores soldaters liv 
blev formet og knust – ved fronten i Helmand.” 
En førstehåndsberetning fra en præst, som var 
med det femte hold danske soldater, der i 2009 
kæmpede i Afghanistans Helmand-provins. 
Han beskriver de danske soldaters heltemod 
og offervilje, men giver også plads til de større 
eksistentielle spørgsmål.

35.52 
Udsendinge for fred : 
danske soldater i internationale konflikter
Ole Luk Sørensen, Kasper Søegaard,  
Kjeld G.H. Hillingsø 
Documentas, 2006 - 240 s
Den 1. oktober 2005 dør en dansk soldat af 
en vejsidebombe, som sprænger ved siden 
af hans patruljevogn. Fragmenterne fra 
bomben rammer ham i maven og dræber ham, 
selvom hans kammerater er hurtige til at yde 
førstehjælp. Vi kommer helt ind under huden 
på soldaterne og hører rystende beretninger 
fra mennesker, der ønsker at gøre en forskel. 
Der er fortællinger fra Irak og Afghanistan, men 
også fra Cypern, Congo, Gaza og det tidligere 
Jugoslavien.  



99.4 
Sygeplejerske i verdens brændpunkter 
Merete Engell 
Informations Forlag, 2009 - 297 s
En grusom, men livsbekræftende beretning om 
at arbejde lige midt i verdens værste brænd-
punkter med det ene formål at hjælpe andre 
mennesker. Kampen for ikke at overtræde sine 
egne grænser, når man arbejder på et sted, 
hvor ingen regler overholdes. En personlig og 
vedkommende fortælling om, hvordan en dansk 
sygeplejerske kan gøre en forskel langt fra 
Danmark, med faren for at miste sig selv.   

Om Krigen
35.52 
Umulig mission? :  
Danmark i Afghanistan og Irak
Anja Dalgaard-Nielsen 
Gyldendal, 2008 - 167 s
Er det prisen værd at sætte danske liv på spil 
i krig? Og hvordan er balancen mellem den 
militære og den civile indsats? Kan dansk 
militær overhovedet være med til at opbygge 
demokrati i lande langt væk fra Danmark? På 
baggrund af et fem måneder langt ophold i 
Irak og Afghanistan leverer forfatteren, der er 
forsker af profession, et tankevækkende bidrag 
til den nuværende krigslitteratur. 

96.8 
Et land i krig :  
hvordan Danmark blev krigsførende – og 
politikere og generaler famlede i blinde 
Jacob Svendsen og Lars Halskov 
Politiken, 2012 - 703 s
Et digert og grundigt værk, som gennemgår 
Danmarks krigsindsats fra 2001 til 2012 bl.a. 
med fokus på, hvorfor Danmark endte med at 

gå i krig i Irak og Afghanistan. Gennem en lang 
række interviews med alt fra politikere til em-
bedsmænd og soldater får vi indblik i de store 
menneskelige og økonomiske omkostninger, 
som krigen har. En kritisk analyse, der stiller 
spørgsmål ved, om regeringen og militæret var 
ordentligt forberedt på den blodige virkelighed 
på slagmarken og den pris, der skulle betales 
i blod.    

98.215 
Blindt ind i Basra :  
Danmark og Irakkrigen
Michael Bjerre, Jesper Larsen,  
Karl Erik Stougaard 
Gyldendal, 2008 - 230 s
Konstabel (KS) Henrik Nøbbe blev mandag den 
14. maj 2007 dræbt i ildkamp i Al Hartha nord 
for Basra i Irak. Men var de danske soldater 
overhovedet forberedte på forholdene i ørken-
sandet i Irak?  
Denne journalistiske beretning stiller spørgsmål 
ved det danske forsvar og den krig, der kom til 
at koste en ung dansker livet langt væk i den 
iranske ørken. En kritisk og gennemarbejdet 
bog, som bidrager til debatten om den danske 
deltagelse i Irak-krigen.  

98.215 
Kære statsminister  
– løgnen om krigen i Irak 
Bo Elkjær 
Ekstra Bladet, 2008 - 205 s
I 2003 forsøgte Bo Elkjær at få statsminister 
Anders Fogh Rasmussen i tale. Han ville 
spørge ham, hvorfor Danmark var gået med 
bl.a. England og USA i krigen mod Irak? Hvor-
for befolkningen konstant blev præsenteret for 
et falsk billede af Saddam Husseins masseøde-
læggelsesvåben? Hvorfor beviserne for tortur 
af fanger blev fortiet? Da statsministeren efter 
to år stadig ikke ville stille op til et interview, 

begyndte Bo Elkjær dagligt at sende sine 
forespørgsler. Fire år senere fik han endeligt sit 
interview.  

98.215 
Irak – er freden brudt ud?
Mikael Hertoft (red.) 
Klim, 2003 - 243 s
Danmarks deltagelse i Irak-krigen hænger 
uløseligt sammen med bl.a. Englands og 
USA’s deltagelse. Her er samlet en række 
Irak-debattører, danske som udenlandske, der 
i hver deres essay lægger en brik i det store 
puslespil, der danner billedet af Irak-krigen og 
dens aktører. Interessant er det f.eks. at læse 
om A.P. Møller – Mærsk A/S involvering ud fra 
tesen om den enes død, den andens brød.   

98.218 
Den gode krig? :  
Danmark i Afghanistan 2006-2010 
Mikkel Vedby Rasmussen 
Gyldendal, 2011 - 149 s
Hvad er gået galt? Da Danmark gik ind i Afgha-
nistan, var det for at hjælpe amerikanerne (og 
os selv) i kampen mod terror. Men langsomt 
har argumenterne for krigen fået værdipolitisk 
karakter og bliver nu italesat, som at formålet 
er at få indført demokrati og vestlige idealer. 
Hvad har det overhovedet betydet, at danske 
soldater har måttet lade livet i et fremmed 
land? Og hvorfor står Taleban stærkere end 
nogensinde? Med andre ord: hvad gik galt? Det 
har Mikkel Vedby Rasmussen skrevet en yderst 
interessant og læseværdig bog om.    



Krigshistorie
96 
Danmarks krige
Louise Kofoed (red.) 
Statens Forsvarshistoriske Museum, 2013 - 149 s
Rigt illustreret udstillingskatalog fra Tøjhus-
museets udstilling. Her omtales alle krige, 
Danmark har været involveret i siden Felttoget 
i Ditmarsken i år 1500 og til krigene i eks-
Jugoslavien, Irak og Afghanistan. Det er en 
guldgrube af billeder af især våben, uniformer 
og køretøjer, med velskrevne noter til.  

96 
Danmarks krigshistorie
Ole L. Frantzen og Knud J. V. Jespersen (red.) 
Gad, 2008 - 2 bind  
Fremragende værk, der i to bind giver et samlet 
overblik over den danske krigsindsats lige fra 
år 700 og tiden derefter med vikingetogter osv., 
over svenskekrigene, Danmarks strategiske 
placering under den kolde krig og frem til 
nutidens konflikter i bl.a. Irak og Afghanistan 
og vores måske knap så omtalte involveringer 
i konflikterne på Balkan i starten af 1990’erne. 
Det er ikke blot heltemodige krigsberetninger, 
men spændende sat ind i en større fortælling 
om, hvordan krigene har formet danskerne, 
samfundet og staten. Bind 1 omhandler 
tiden fra år 700 og frem til 1814, mens bind 2 
behandler begivenhederne fra 1814 og frem 
til 2008.  

96.8 
I krig igen  
– Danmark og de nye krige 1990-2011
Hans Branner 
Columbus, 2011 - 96 s
Siden Berlinmuren faldt i 1989, har Danmark 
været involveret i seks krige. Først aktionerne 
for FN i Kuwait og eks-Jugoslavien og siden 

indsatsen i bl.a. Afghanistan og senest i Libyen. 
Men hvad er baggrunden for, at Danmark efter 
125 års pause fra krigsindsatser pludselig har 
danske soldater i verdens brændpunkter? 

Efter krigen
35.501 
Krigsveteran for altid 
Morten Thomsen 
Harald, 2012 - 179 s
Bosnien 1995. Fem danske soldater er netop 
ankommet til et af verdens brændpunkter. 
De har glædet sig og er spændte på, hvad 
der venter dem af oplevelser. Danmark 2012. 
Fem danske soldater beretter om deres tid i 
millitæret og om de ar på sjælen, som deres 
oplevelser i bl.a. Bosnien for knap 20 år siden 
har givet dem. Et unikt indblik i, hvad det på 
sigt kan betyde at være dansk krigsveteran, og 
om hvorvidt de danske soldater betaler for høj 
en pris.  

99.4 
Efter krigen – kampen for et nyt liv 
Christian S. Richardson, Michael Holbek Jensen 
Lindhardt og Ringhof, 2012 - 238 s
200 meter tilbage. Af den sidst patrulje. Så var 
det hjem til Danmark. Da skete katastrofen. 
Han trådte på en sprængladning og mistede 
begge ben. I krig er det bedste våben det, du 
har mellem hænderne. Når du kommer såret 
hjem som krigsveteran, er det bedste våben 
din vilje. Viljen til at komme videre. Viljen til at 
skabe dig det liv, du drømte om før katastrofen. 
Hvad enten det er at gennemføre Københavns 
og New Yorks maratonløb på en håndcykel, 
deltage i Jason Watt projektet ”Team Wounded 
Racing” eller stifte familie med din kæreste.     

99.4 
Såret i Afghanistan  
– skuddet der ændrede mit liv
Morten Mathiasen 
Gyldendal, 2011 - 233 s
Han er soldaten, der overlevede mod alle odds. 
I 2006 blev han skudt i hovedet af en talebansk 
snigskytte. Skuddet lænkede ham til en 
kørestol. Fem år efter er han klar til at fortælle 
sin historie. Om kampen, smerterne, håbet, 
viljestyrken, der skal til for at komme igennem 
det hele, og skuddet, der ændrede hans liv.  

Krig i romanform
Jeg er en hær 
Lars Husum 
Gyldendal, 2010 - 302 s
Jacob elsker hæren. Her er alt tilrettelagt i 
faste rammer, og det hele giver mening. Det er 
verden uden for millitæret, der er forvirrende 
og utilregnelig. Da han møder Lone og hendes 
søn, ændres hans billede lige pludseligt. Men 
et problem opstår, for hvordan skal han kunne 
passe på de to vigtigste ting i hans liv, når han 
samtidig er udstationeret i Bosnien. Og hvordan 
er det nu liiige, at Liverpool F.C., verdens bed-
ste fodboldhold, passer ind i alt det her?

Danskerheld 
Henriette E. Møller 
Gyldendal, 2012 - 271 s
Laura er rejst med hold 9 til Irak. Her oplever 
hun krigens gru på nærmeste hold med 
vejsidebomber, beskydninger og den evindelige 
kedsomhed i lejren, som også er en del af 
krigen. Bogen er fiktion, men er inspireret af 
virkelige begivenheder og byder på noget så 
sjældent og forfriskende som en kvindelig 
hovedperson i en roman om krig. 
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Tango 4 
Niels Ole Qvist 
Gyldendal, 2008 - 294 s
21-årige David er sammen med 460 andre 
danske soldater rejst til Basra og Camp Thors 
Hammer. Nogle for at dræbe, andre for at blive 
dræbt. Nogle for at få ar på sjælen, andre for at 
få medaljer på brystet. Fælles for dem alle er, 
at det nok ikke lige var det, de ventede, da de 
tog af sted fra Ikast, Hjørring og Frederikshavn.

Shadow army
Thomas Rathsack 
Politiken, 2011 - 232 s
Jægersoldaten Michael Plessner leder en 
hemmelig gruppe soldater, der sammen med 
de amerikanske specialstyrker skal fange al-
Qaeda-lederen Mohammed Jamal Azzam, hvis 
skyggekrigere står bag et terrorangreb på den 
danske ambassade i Islamabad. Da gruppen 
falder i baghold i det sydlige Afghanistan er 
gode råd dyre… 

Besøgelsestid
Torben S. L. Svendsen 
Mellemgaard, 2012 - 250 s
Jon har haft en lidt omtumlet og rodet tilværelse 
som jægersoldat. Efter en disciplinærsag, der 
har betydet, at han har været ude i kulden et 
stykke tid, får han pludselig til opgave at dræbe 
den kinesiske smugler og terrorist Mr. Lung. 
Nu får har brug for al sin kunnen og benhårde 
specialtræning, hvis han skal lykkes med sin 
mission. Og det er ikke så nemt, som han 
havde forventet. 

Hell man
Sanne Søndergaard   
Gyldendal, 2012 - 333 s
På sin 21-års fødselsdag lander Thor i 
Helmand i Afghanistan. Bag sig lægger han en 
periode med drukture, ligegyldige lærepladser 
og en hverdag, hvor intet rigtigt betyder noget. 
Men får livet og tilværelsen ny mening af, at 
man drager i krig? Og hvor man derhjemme 
bare kunne finde en ny lærerplads eller kære-
ste, hvis tingene ikke rigtig fungerede, kan man 
ikke bare starte forfra, hvis man laver en forkert 
disposition på slagmarken.  

Krig på DVD
35.52 
Armadillo 
Instruktør Janus Metz 
Nordisk Film, 2011 - 1 dvd (101 min.).
Vi følger en gruppe danske soldater, der i 
2009 tager til lejren Armadillo i den afghanske 
provins Helmand. I seks måneder følger vi de 
danske kamptropper, fra de tager tårevædet 
og spændingsfyldt afsked med deres familier 
hjemme i Danmark. Vi følger deres hverdag 
i lejren, deres op- og nedture og er med dem 
i farlige kampsituationer, hvor kuglerne flyver 
om ørene på dem. Meget autentisk og stort set 
ucensureret, hvilket betød, at denne prisbeløn-
nede dokumentarfilm skabte stor debat ved 
premieren. 

77.7 
Brødre 
Instruktør Susanne Bier 
Nordisk Film, 2005 - 1 dvd (112 min.)
Michael og Jannik er brødre og forskellige som 
nat og dag. Da Michael formodes død efter en 
nedskydning i Afghanistan, tager Jannik sig af 
hans enke og børn. Men Michael er ikke død, 
og da han vender tilbage, har ikke blot han 
ændret sig fundermentalt efter et traumatisk 
fangeskab, hans familieliv er heller ikke, hvad 
han troede, det var.   

98.218 
Danskere i krig  
Instruktør Karsten Kjær  
Freeport Media, 2009 - 2 dvd’er (2 t. 48 min.)  
Kåret som årets bedste dokumentar-serie på 
tv-festivalen 2009. Vi går helt tæt på de unge 
danske soldaters barske og farlige hverdag i 
baserne Price og Armadillo i Helmand-provin-
sen i Afghanistan. Her er masser af hudløst 
ærlige interviews med de danske soldater, og vi 
er med bl.a. ved det barske slag nær Armadillo-
basen, og da soldaterne senere på året får 
beskeden om, at fem af deres kammerater og 
kolleger er blevet dræbt. 


