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”Danskere i krig” fortæller 
den spændende og 
medrivende historie om de 
550 danske soldater på hold 
6 i den krigshærgede 
Helmand provins. 
(Foto: Freeport) 

  
 
”Danskere i krig” nu på DVD 
 

Dokumentar-succesen ”Danskere i krig”, om danske soldaters barske og farlige hverdag i 

Afghanistan udkommer nu på DVD. Foruden næsten to timers spændende og medrivende 

reportage om de 550 danske soldater på hold 6 i den krigshærgede Helmand provins, 

indeholder udgivelsen optagelser lavet af forsvarets egne fotografer, som ikke tidligere 

har været udgivet. 20 kroner fra salget af hver DVD går ubeskåret til den humanitære 

fond Soldaterlegatet.  

 

 

Siden 2002 er 29 danske soldater blevet dræbt i Afghanistan i det, der har udviklet sig til det 

danske forsvars vanskeligste opgave i nyere tid. I dokumentar-serien ”Danskere i Krig”, som havde 

tv-premiere på DR i foråret 2009, satte instruktøren og producenten Karsten Kjær for første gang 

fokus på soldaternes egen historie – lige fra afskeden med familien i Danmark, til kamp-

handlingerne i Helmand og de dødes hjemkomst. Nu udkommer dokumentarfilmen på DVD. 

 

– Danmarks engagement i Afghanistan er hidsigt debatteret og med ”Danskere i krig” har jeg ikke 

ønske at politisere, men snarere lade soldaterne komme til orde og fortælle deres historie. Det er 

en barsk historie, som vi, der lever trygt herhjemme, bør kende og anerkende, når vi diskuterer 

Danmarks deltagelse i konflikten, siger Karsten Kjær fra Freeport Film, der sammen med 

forskellige fotografer har brugt et halvt på at lave dokumentarfilmen i fire afsnit. 
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I ”Danskere i krig” møder man 23-årige Thor, som rejser af sted til Afghanistan med sit tigerdyr 

som maskot og håber at vende tilbage uden ar på sjælen. Man møder Ricky, som inden han rejste 

fra Danmark svor, at han ikke ville slå ihjel, men som nu har været med til at dræbe 11 talebanere 

i kamp. Og kompagnichefen John, der sætter alt ind og angriber med kampvogne, fly og raketter i 

slaget ved Armadillo, hvor en 10-årig afghansk dreng bliver dræbt i krydsilden. 

 

– Jeg har sjældent været så bange, som da jeg tog til fronten i Afghanistan. Frygten for snigskytter 

og vejside-bomber gemt i støvet i den flimrende ørkenhede lå der hele tiden. Men som dagene gik i 

de fremskudte baser Armadillo og Price, fik en ny følelse overtaget: Respekt – og tillid til en flok 

helt unge og alligevel imponerende modne danske soldater, fortæller Karsten Kjær, der gennem sin 

karriere har rejst over hele verden og produceret mere end 600 tv-programmer. 

 

”Danskere i krig” udgives som en dobbelt DVD, der dels indeholder selve dokumentarfilmen i fire 

afsnit og dels en DVD med 14 optagelser, som er lavet af forsvaret egne fotografer og aldrig 

tidligere har været udgivet på DVD. 20 kroner fra salget af hver DVD går til Soldaterlegatet, der 

støtter militært personale eller civile der er udsendt på missioner og pådrager sig fysiske eller 

psykiske skader. 

 

– Vi er naturligvis glade for donationen fra ”Danskere i krig”, men vi synes, det er endnu vigtigere, 

at den danske befolkning får et indtryk af de mænd og kvinder; soldater, læger, sygeplejersker og 

andre, der gør tjeneste under vanskelige forhold i udlandet. Det er disse mænd og kvinder og 

deres pårørende, som vi støtter gennem Soldaterlegatet, siger Peter Højland, som er formand for 

den velgørende fond Soldaterlegatet, der har H.K.H. Kronprinsen som protektor. 

 

”Danskere i krig” udkommer i denne uge og kan købes overalt i Danmark i COOP’s butikker, Bilka, 

Føtex og alle danske boghandlere. Dobbelt DVD’en koster kr. 199 og 20 kroner går ubeskåret til 

Soldaterlegatet. Anmeldereksemplarer kan rekvireres ved Julie Askholm hos Mark, Lindberg & 

Partners på tlf. 30 31 71 43 eller via e-mail jas@marklindberg.dk. 

 

Yderligere oplysninger på www.freeport.dk eller på www.soldaterlegatet.dk. De vedlagte fotos kan 

frit benyttes af medierne. 

 

 

Yderligere oplysninger, kontakt: 

Freeport Media 

Karsten Kjær 

Tlf.: 40 450 250 

E-mail: kjaer@freeport.dk 


