
Danmark 
i krig
—

Morten Sabroe: Kærlighedskrigeren 
Politiken, 2008. 222 sider 

Forfatteren skal skrive en bog om krigen i Afghanistan med fokus 
på de amerikanske soldaters oplevelse af den, men ender med 
at skrive om sig selv, om en kvinde, han mødte i Colorado for år 
tilbage, og om de efterdønninger, som bogen om forholdet til 
hans mor Du som er i himlen medførte.

Sven Arvid Birkeland: Danmark i krig
Gyldendal, 2011. 382 sider 

Danske soldater, observatører og nødhjælpsarbejdere beretter 
fra deres deltagelse i krigene i Kroatien, Bosnien, Kosovo og Irak. 
Også pårørende og efterladte fortæller om, hvordan krigshand-
lingerne har påvirket soldaterne og deres familier.

Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl
Gyldendal, 2009. 401 sider 
 
Dokumentarisk beretning om Danmarks krig mod to tyske 
stormagter, Prøjsen og Østrig i 1864 – om vejen til Dybbøl og det 
politiske spil i København og Berlin under krigen. Men først og 
fremmest om de soldater, officerer, feltlæger og krigskorrespon-
denter, der oplevede krigen og det blodige slag.
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Herman Bang: Tine 
Gyldendal, 2009. 204 sider 

Krigen i Sønderjylland i 1864 danner baggrund for skildringen af 
en ung piges kærlighedstragedie. 

Mogens Blom: Naboerne fra Bagdad 
Sohn, 2009. 281 sider  
 
En ung kvinde myrdes, da hun vender tilbage til Bagdad, en ung 
irakisk mand bliver offer for mordbrand i København, og i Sand-
holmlejren sidder en anden ung pige og frygter både for sit liv og 
for hjemsendelse 

Maria Helleberg: Bombardement 
Lindhardt og Ringhof, 2010. 205 sider  

Ludvig Dane er succesrig forretningsmand i København, men 
rigtig tilfreds med sit liv er han ikke. Bombardementet af Køben-
havn i 1807 vender dog op og ned på hans liv, både privat og 
arbejdsmæssigt. 

Olav Hergel: Flygtningen 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 393 sider  

I Irak bliver en kvindelig journalist kidnappet af lokale terrorister, 
truet på livet, og skamferet for åben skærm. Hun flygter, med 
hjælp fra en af terroristerne. Da han selv må flygte, og ender i Dan-
mark, bryder helvedet løs. Myndighederne vil have ham i fængsel, 
men den kvindelige journalist føler sig forpligtet til at hjælpe ham. 

Lars Husum: Jeg er en hær 
Gyldendal, 2010. 302 sider  
 
Soldaten Jacob bliver forelsket i den livsglade Lone, der har et 
barn fra et tidligere forhold. Men Jacobs arbejde som professio-
nel soldat tester både psyken og forholdet. For hvordan kan man 
passe på dem man elsker i Danmark, når mennesker man prøver 
at hjælpe i et andet land ønsker en død? 

Lars Johansson: Dancing Charlie 
Gyldendal, 2008. 289 sider   

82-årige Niels-Erik vender tilbage til begivenhederne, da tre unge 
danskere sammen med 1500 andre krigsfanger i krigens sidste 
dage sloges for overlevelse på en flydedok i drift på Østersøen. 
Det handler om skyld og om at forlige sig med fortiden.

Ib Michael: Grill 
Gyldendal, 2005. 314 sider 

To unge kvinder, Grill og René, mødes i København efter René 
har haft en voldsom, men også traumatisk kærlighedsaffære i 
Yemen med en mand, der har kontakt til hellige krigere og mod-
standskampen i Irak.

Hanne Richardt Beck: Om så det gælder 
Gyldendal, 2007. 453 sider 

Søskendeparret Viggo og Vita med den socialdemokratiske bag-
grund flytter i 1933 fra Nørrebro til Brønshøj, hvor de møder rig-
mandssønnen Max. I 1940’erne går Vita og Max ind i det illegale 
arbejde med fatale følger.
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