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De andres krig Jan Stage Hent PDF "Lejren var en fin lejr. Og den var også en god lejr. Det fine gik på
indretningen. Det gode på stemningen. Det var to forskellige størrelser, selvom de naturligvis supplerede

hinanden. Tilsammen gjorde lejren til et hjem."

I Bosnien er Andreas udstationeret som driver for lejrens oberst og øverstkommanderende. Lejren ligger i god
afstand fra kampene, så krigen bliver lidt fjern for Andreas og de andre udstationerede. Det bliver hurtigt
hverdag i den danske lejr, men langsomt kryber krigen sig tættere på og ind under huden på dens beboere.

Jan Stage (f. 1937 – d. 2003) var dansk journalist, digter og forfatter. Han debuterede i 1963 med
digtsamlingen "I morgen min ven" og har siden skrevet en række bøger – både fag- og skønlitteratur. Som

journalist rejste Jan Stage ud som korrespondent for Information og senere Politiken, hvor han ofte
reporterede fra verdens brændpunkter, som borgerkrigen i Libanon. I sit forfatterskab brugte han sin erfaring
som krigsreporter. Både i sine medrivende spændingsromaner, men også i reportagebøger, hvor han skildrede

krige fra andre vinkler.

"Med 'De andres krig' sætter Jan Stage sin autoritet som Danmarks mest erfarne krigsreporter og efterhånden
også eminente spændingsforfatter ind på at sætte et spørgsmålstegn ved de danske troppers tilstedeværelse i

Bosnien." - Aktuelt

 

"Lejren var en fin lejr. Og den var også en god lejr. Det fine gik på
indretningen. Det gode på stemningen. Det var to forskellige

størrelser, selvom de naturligvis supplerede hinanden. Tilsammen
gjorde lejren til et hjem."

I Bosnien er Andreas udstationeret som driver for lejrens oberst og
øverstkommanderende. Lejren ligger i god afstand fra kampene, så
krigen bliver lidt fjern for Andreas og de andre udstationerede. Det
bliver hurtigt hverdag i den danske lejr, men langsomt kryber krigen

sig tættere på og ind under huden på dens beboere.

Jan Stage (f. 1937 – d. 2003) var dansk journalist, digter og forfatter.
Han debuterede i 1963 med digtsamlingen "I morgen min ven" og
har siden skrevet en række bøger – både fag- og skønlitteratur. Som
journalist rejste Jan Stage ud som korrespondent for Information og

senere Politiken, hvor han ofte reporterede fra verdens
brændpunkter, som borgerkrigen i Libanon. I sit forfatterskab brugte

han sin erfaring som krigsreporter. Både i sine medrivende
spændingsromaner, men også i reportagebøger, hvor han skildrede

krige fra andre vinkler.

"Med 'De andres krig' sætter Jan Stage sin autoritet som Danmarks
mest erfarne krigsreporter og efterhånden også eminente

spændingsforfatter ind på at sætte et spørgsmålstegn ved de danske
troppers tilstedeværelse i Bosnien." - Aktuelt
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