
Danmarkshistorie i 100 bøger 
Bog 6, Danmark i krig 

Danmark er blevet en krigsførende nation. Vi træder stolt frem 
på verdensscenen, når de store kalder, og vi deltager med flere 
soldater og i flere hårde kampe end andre allierede. Alligevel er 
det svært at finde succeshistorierne i de lande, vi har kæmpet i. 
Og freden har vi tilsyneladende tabt.

I Danmark i krig fortæller Bo Lidegaard historien om Danmarks 
krigsdeltagelse 1991-2011. Han beskriver, hvordan vi siden den 
første Golfkrig har ændret synet på Danmarks rolle i verden, og 
diskuterer, hvad vi har fået ud af krigsdeltagelsen. Da vi i 1991 
sendte korvetten Olfert Fischer til Golfen, var det på den betin-
gelse, at den ikke skulle deltage i kampene. Tyve år senere havde vi 
sendt tusindvis af danske soldater til Balkan, Afghanistan, Irak – 
og til Libyen, hvor vi blev et af de lande, der bombede mest. 

Hvorfor går Danmark i krig i fjerne lande, og hvad har vi opnået 
ved at gøre det? Vær med på sikker afstand, når Bo Lidegaard går 
ind i kampen og taler om krig, kritik og konsekvens. 
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Forfatteren siger: 
”Spørgsmålet fascinerer mig. Hvordan gik det til, at vi gik fra at være et af de 
vestlige lande, der var allermest tøvende med at gå i krig i fjerne egne, til at blive 
måske det, hvor opbakningen til krigsdeltagelse i den hårde ende er allerstørst?”

”Det er spændende at se på krigene en for en. Hvorfor gik vi ind? Hvordan gik det 
derude? Og hvad kom der ud af, at Danmark blev en krigsførende nation?”

    

Bo Lidegaard
er historiker og forfatter. Han var 1984-2005 ansat i Udenrigsministe-
riet og 2005-11 udenrigspolitisk toprådgiver i Statsministeriet. 2011-16 
var han chefredaktør for Politiken. 

Om serien
Danmark i krig er 6. bog i forlagets serie 100 danmarks historier, hvor 
vores fælles historie serveres i små bogbidder. Bøgerne udkommer en 
gang om måneden i otte år og er centrale i et større projekt, der bl.a. 
omfatter onlinespillet Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk, kro-
nikker i Politiken og arrangementer på Folkeuniversitetet i Aarhus og 
Emdrup. 


