VETERANSTØTTEN
Bilag til referat af Veteranstøttens møde i Formandsgruppen den 11. november 2021.

Veteranstøttens bogliste 2021
Med forord af Preben Korreborg, veteran, der på opfordring har opstillet sit forslag til
Veteranstøttens bogliste 2021:
”Jeg har læst mange bøger, som jeg synes var gode og spændende, men som ved
nærmere undersøgelser ikke holder vand, så jeg anbefaler ikke længere noget, hvis jeg
ikke kender noget til forfatterens baggrund.
Lars Møller i overtal, men min begrundelse er, at jeg ved, at jeg kan stå inde for, det
Lars skriver. Han er en god ven, der har sin egne meninger om næsten alt, men han er
altid soldaternes mand, men samtidig rækker hans perspektiver ud over soldaterlivet.
Bogen Operation Bøllebank, som vel må siges, at være en klassisk historiebog (den
blev udgivet for 20 år siden), så selvom relevansen af den måske ikke tidsmæssigt er
så stor, så er den et gedigent værk, som var noget af det første og mest velskrevet og
velkendte beretning på dansk opstået af en helt ny og dramatisk krigsepisode, som blev
en øjenåbner for mange i det danske samfund.
Bogen Livet efter krigen, er skrevet af to amerikanere som jeg ikke kender, men jeg
kender forlaget ”Herreværelset”, og de siger god for forfatterne. De har begge PhD. og
de har begge i mange år været tilknyttet det amerikanske forsvarssystem, hvor de har
arbejdet mange år med veteraner, som selvfølgelig kan siges, at have en anden krigsmæssig baggrund, men når vi arbejder med veteraner, så er det de enkeltes oplevelser,
der tæller og ikke i hvilken krig erfaringer stammer fra”.
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Bøllebank, Lars Møller, 2001
Livet efter krigen, Laurie B. Slone og Matthew J. Frieman, 2010 og 2016
Vi slå ihjel og lever med det, Lars Møller 2010
Følg mig, Kim Kristensen, 2015
Vejen hjem, Frederik Strange, 2017
Veteraner - En kamp i civil, 2018
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