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Der findes mange former for krige. 
Nogle udkæmpes på slagmarken, andre er 
usynlige krige mellem stormagter og atter an-
dre finder sted i psyken hos den soldate der an-
kommer til sit hjem efter krigen, og ingenting 
føles som før.

Krige kan være kolde, eller en kamp mod terror.  
 
Her er et blandet bud på gode bøger om krigene 
der fandt sted i de sidste 150 år, og de menne-
sker der udkæmpede dem.



Spøgelsesfronten  
af Jakob Sørensen 
 
I hemmelighed havde Hitler planlagt en sidste 
offensiv, og den 16. december 1944 kom overra-
skelsesangrebet mod de allierede styrker. I korte 
kapitler, der gør det let for læseren at bevare 
overblikket og tilegne sig stoffet, viser Sørensen, 
hvordan Hitler i et desperat forsøg 
på at holde fjenderne ude fra tysk 
jord satte sine sidste reserver ind i en 
modoffensiv i Ardennerne. Ca. en mil-
lion mand kæmpede i slaget, der blev 
det største den amerikanske hær har 
deltaget i. 

Første Verdenskrig  
af Hew Strachan:

Om 1. verdenskrig på det politiske, militære 
og menneskelige plan, og hvordan den store 
europæiske krig hurtigt spredte sig til resten 
af verden og blev en global verdenskrig, der 
lagde kimen til konflikter i Mellemøsten i det 
20. århundrede.  

1. verdenskrig var meget andet 
end en blodig og mudret euro-
pæisk skyttegravskrig.  
Det var en global krig, der ind-
drog soldater fra 5 verdensdele 
og formede verden på godt og 
ondt, som vi kender den i dag. 



Slagtebænk Dybbøl  
af Tom Buk-Swienty
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, felt-
læger og krigskorrespondenter, der oplevede 
krigen og det blodige slag på tæt 
hold. Læseren føres direkte ind i 
den blodige kamptummel, hvor 
fredelige familiefædre i døds-
angst og udløst frustration for-
vandledes til totalt uigenkende-
lige frådende dræbere. Vi kikker 
ind i lazaretternes gru af smerte, 
snavs og angst, hvor hovedpar-
ten af de sårede led en pinefuld 
død pga. mangel på hygiejne og 
lægernes datidige magtesløshed. 

 

Anders Lassens krig
af Thomas Harder
Historien om Danmarks højst dekorerede 
krigshelt og patriot, Anders Lassen (1920-
1945), som først blev sømand og sejlede for 
A.P. Møller, men ved krigsudbruddet i 1940 
meldte sig til britisk tjeneste og deltog i 
mange angreb på tyske og italienske styrker 

især i det græske øhav.  
I krigen fandt den rastløse An-
ders Lassen anvendelse for sine 
talenter og ønske om ansvar. 
Han deltog i nogle kommando-
raids i Kanalen og senere i stor 
stil mod de tyske og italienske 
styrker i det græske øhav, hvor 
han stadig ses hyldet som helt. 



Militære efterretningsfadæser:  
Fra invasionen af Sovjetunionen 
1941 til Golfkrigen 1991 af  
John Hughes-Wilson 

 
Gennemgang af ni fatale og skæbnesvangre 
fejlvurderinger som forskellige efterretningstjene-
ster, politikere og militære ledere 
har foretaget i krige og væbnede 
konflikter igennem de seneste 50 
år. 

El Alamein :  
Briternes sejr over Rommel i 
Afrikas ørken 1942.   
af Latimer, Jon 
 
Slaget mellem Montgommerys og Rom-
mels styrker i oktober 1942 ved El Alamein i 
Nordafrika, der endte i en afgørende sejr for 

briterne, beskrevet i alle aspek-
ter og belyst med personlige 
beretninger. 



Ulve, får og vogtere  
af Bent Jensen
Forfatteren skildrer, hvordan Danmark un-
der Den Kolde Krig stod mellem et kulturelt, 
politisk og økonomisk tilhørsforhold til Vesten 
på den ene side og frygten for den geografisk 
nærliggende totalitære supermagt på den 
anden. Der er fokus på udvik-
lingen i Sovjet, de socialistiske 
partier i Danmark, det nye 
venstre, udenrigs- og sikker-
hedspolitikken, sikkerheds-
tjenesterne m.v. Et vægtigt 
og kompetent værk om den 
kolde krig byggende på omfat-
tende kildestudier. Velskrevet 
og med klare konklusioner, 
som allerede har givet anled-
ning til debat og indsigelse fra 
fremtrædende historikere.

 

Til te hos Taleban  
af Simi Jan
Journalisten Simi Jan (f. 1979) fortæller om 
sine år som korrespondent i to af verdens 
brændpunkter, Pakistan og Afghanistan. 
Det bliver en personlig beretning om fa-
rer, gæstfrihed og møder med spændende 
personligheder og fremmede kulturer, men 

også om to lande, der foran-
dres af krigen mod terror. Hun 
fortæller levende og engageret 
fra møder med talebanere og 
flirtende mullaher, om krig og 
terror, om gæstfrihed og fester, 
og om at leve i et ægteskab på 
langdistance og finde sit eget 
ståsted. Det er forfatterens 
ambition, at bogen skal give 
læseren et indblik i de 2 lande 
og skabe forståelse for deres 
historie, befolkning og kultur. 
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Et øje for et øje ender  
med at gøre hele  
verden blind
 
Mahatma Gandhi

”





Slaget om Nordatlanten 
af John R. Bruning

Et indbydende værk om søkrigen om de livs-
vigtige allierede forsyningsliner over  
Nordatlanten under 2. verdenskrig.  
 
Historien om søslagene i Nordatlanten under 
2. verdenskrig fortalt i tekst og billeder. 

Auschwitz 
af Laurence Rees

Forsøg på at beskrive jødeudryddelsen gennem 
en enkelt fysisk lokalitet, koncentrationslejren 
Auschwitz. Bogen er baseret på interviews med 
tidligere nazister og overlevende fra lejren. 



Krigsveteran for altid  
af Morten Thomsen 
 
Bogen indeholder beretninger om fem solda-
ter, der blev udsendt til Bosnien i 1995, mens 
krigen rasede. De var alle unge og spændte 
og glædede sig. Krigen ændrede deres liv for 
altid. Historierne er indleven-
de fortalt i et ligefremt sprog. 
Spændingen, rædslen, lugten 
af krudt, kammerater, der bli-
ver såret og dræbt. Det sære 
og svære ved at vende hjem, 
det lette hverdagsliv i Dan-
mark, vekslen mellem battle-
mind og homemind. Vetera-
nerne har det alle svært, flere 
lider af PTSD posttraumatisk 
belastningsreaktion. Bogen 
beskriver, hvor svært det er at 
blive forstået og få hjælp. 

 

Krig uden fronter 
af Bernd Greiner 

En fortælling om en amerikansk hær, der 
ikke var forberedt på den fjende, de mødte 
i Vietnam. Gennem førstehåndsberetnin-
ger berettes om skødesløs grusomhed, 
menneskelig tragedie og et reglement for 

krigsførelse, som ingen 
respekterede. En rystende 
veldokumenteret bog, der 
opsummerer og analyserer 
kendte og ukendte forbry-
delser i Vietnam-krigens 
blodige hverdag, hvor 
amerikanske tropper i af-
magt overfor den usynlige 
fjende ofte opgav at skelne 
mellem soldater og civile. 



One of the best ways to  
prevent war, is to be  
prepared for it
George Washington
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