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Odense, 22. marts 2011 
 
Jeg vil gerne invitere dig til  
 
boglancering af   
 
Sven Arvid Birkeland: 
“Danmark i krig. Balkan og Irak”  
 
14. april kl. 14.30-16.00 på RCT,  
Rehabiliterings- og forskningscentret 
for torturofre 
Borgergade 13, København K. 
 
Seminaret slutter med en reception. 
 
 
 
*** 

 
 
Fra bogomtalen:  
 
Danmark i krig handler om danskernes krige 
på Balkan og i Irak. Mange danskere husker 
knap missionerne i Kroatien og Bosnien,  
mens Irak-krigen jævnlig giver avisoverskrif-
ter. Soldaterne, der var med, og deres familier 
har ikke glemt noget. For alle, der deltog, var 
det dog en oplevelse for livet. For nogle mere, 
end de kunne rumme. 
Sven Arvid Birkeland har talt med over 200 
soldater, kærester, børn, forældre og dræbtes 
familier og med udsendte FN- og EU-
observatører, politifolk og flygtningehjælps-
chauffører. Det er deres stemmer, der kommer 
til orde i bogen. 
Denne bog handler om, hvorfor soldaterne 
deltog, hvad de oplevede, og frem for alt 
hvordan oplevelserne påvirkede dem og deres 
familier bagefter. Alle har følt, at missionen 
ændrede deres liv på afgørende vis og 
udviklede deres personlighed positivt, men de 
kunne godt være de grimme oplevelser 
foruden. Deltagelse i krig giver voldsomme 
påvirkninger, og soldaterne har ofte haft det 
svært med at videregive oplevelserne til den 
nærmeste familie. Familierne gik der hjemme 
og fulgte med, så godt de kunne, men de fik 
en anden soldat hjem end den, der drog ud, og 
nogle fik ikke deres soldat hjem. 
Bogen giver et uhyggelig præcist billede af 
indsatserne på Balkan og i Irak. 
Sven Arvid Birkeland har tidligere bl.a. 
udgivet en tilsvarende bog om de danske 
soldater i Afghanistan, ”Krigens ansigt”. 
 
Med venlig hilsen,  
 
 
Sven Arvid Birkeland 

 


