
                                          
 
Boglancering “Krigens ansigt”  
27. oktober - 2010 
Et seminar omhandlende bogen “Krigens ansigt” af 
Sven Arvid Birkeland, læge, dr.med., seniorforsker. 
27. oktober kl. 14.30-16.00 på RCT, Borgergade 13, 
København K. Fri adgang. 
“Krigens ansigt. Danske soldater i Afghanistan”  
 
I forbindelse med udgivelsen af den nævnte bog afholdes 
reception i forlængelse af seminaret. 
 
* 
 
Mange af de modstandsfolk, som Sven Arvid Birkeland interviewede til bogen ”Taget af tyskerne”, 
fortalte, at de havde børnebørn i mission og var dem i familien, der forstod, hvordan de havde det 
bagefter. ”Det skal du skrive en bog om”, sagde de. Birkeland tog opgaven på sig, og talte med over 
200 soldater fra menige til generaler, deres kærester, koner, børn og forældre, men også med de 
dræbte soldaters koner og børn, forældre og søskende, og med læger og feltpræster. Alle havde et 
behov for at fortælle til én, der ville lytte.  
 
Bogen hedder ”Krigens ansigt”, fordi den skildrer krigen i alle dens aspekter af frygt og mod, 
grusomme oplevelser, livet i ’den skarpe ende’ og i lejrene og det dybe kammeratskab, der opstår 
mellem soldaterne, men også ængstelserne på hjemmefronten. Den videregiver soldaternes og deres 
familiers egne beskrivelser til læserne. Samtidig sættes disse livshistorier ind i en baggrund for, 
hvorfor missionerne var nødvendige. Denne bog handler om Afghanistan. Soldaterne fra 
missionerne til Balkan og Irak kommer til orde i en følgende bog, der udkommer marts 2011. 
 
”Krigens ansigt” fortæller, hvorfor soldaterne deltog, hvad de oplevede og frem for alt, hvordan det 
påvirkede dem bagefter. De har en rygsæk med hjem med oplevelser, gode og dårlige, og det kan 
være svært at formidle det til dem derhjemme. Familierne har fulgt med, så godt de kunne, men de 
får en anden soldat hjem end ham, der drog ud. Det kan også være svært at tilpasse sig en dansk 
hverdag, og nogle har i den forbindelse høstet nederlag. Missionen har ændret soldaternes liv på 
afgørende vis og har udviklet deres personlighed.  Ingen har fortrudt deres deltagelse. Men nogle 
sidder tilbage med dybe sår på sjælen, og en del familier fik ikke soldaten hjem.  
 
Bogen udkommer 19. oktober 
 
Med venlig hilsen, 
 
Sven Arvid Birkeland  
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