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”This isn’t a real war”: The Wars in Iraq and Afghanistan in Fiction 
Ph.d.-afhandling af Christine Strandmose Toft, Syddansk Universitet. Afhandlingen blev indleveret 
17. marts 2021 og forsvaret 11. juni 2021.  

 

”Det her er ikke en rigtig krig.” Sådan siger soldaterne i amerikanske og europæiske romaner om 

krigene i Irak og Afghanistan. Men hvorfor siger soldaterne det? Hvordan skal vi forstå deres udsagn 

om krigens karakter? Og har soldaterne ret, når de siger: ”Det her er ikke rigtig krig”?  

 Før og i løbet af krigene i Irak og Afghanistan blev der udgivet en lang række artikler og bøger 

af krigsteoretikere og -historikere som Mary Kaldor, Herfried Münkler, Rupert Smith og Grégorie 

Chamayou. De hævder alle, at vi siden den kolde krigs afslutning har været vidne til fremkomsten af 

en ny type krig. I lyset af disse tekster kunne det være nærliggende at tro, at soldaterne ikke opfatter 

deres krig som ”rigtig” krig, fordi deres forestilling om, hvad krig er, ikke stemmer overens med 

krigens nye karakter. I min ph.d.-afhandling argumenterer jeg imidlertid for, at den fortolkning af 

soldaternes udsagn er forkert. I stedet viser jeg, at de missioner, soldaterne deltager i, bedst kan be-

skrives som besættelser. Det er en vigtig erkendelse, for den tvinger os til at genoverveje den historie 

om de sidste 20 års aktivistiske, danske udenrigspolitik, som vi ofte fortæller os selv. 

 Det kræver en introduktion til min erkendelsesproces, min analytiske tilgang til romanerne, 

samt fællestrækkene ved disse romaner at forklare, hvordan jeg kom fra disse udsagn til erkendelse 

af, at det vil være mere korrekt at beskrive den amerikanske og europæiske tilstedeværelse i Irak og 

Afghanistan som besættelser. Læser man blot én af de mange romaner, jeg har undersøgt i mit ph.d.-

projekt, er det nemlig slet ikke sikkert, at man ville lægge mærke til soldaternes kommentarer om, at 

krigen ikke er en rigtig krig. 

 Hovedparten af de romaner – og film og teaterstykker for den sags skyld – der omhandler de 

såkaldte krige i Irak og Afghanistan, fortæller den samme historie: en ung mand eller kvinde drager 

af sted, udsættes for en eller flere voldsomme oplevelser, kommer hjem med ar på krop og sjæl, og 

kæmper derefter med at genoptage sit civile liv. Vi ser det blandt andet i Susanne Biers Brødre (2004), 

i Kevin Powers The Yellow Birds (2012) og Norbert Scheuer Die Sprache der Vögel (2015), samt i 

Tue Bierings reumertvindende teaterforestilling My Deer Hunter (2020).  

 Som forsker med interesse i, hvordan populærkulturelle værker former vores forståelse af ver-

den og vores erindringer om historiske begivenheder, forsøger jeg selvfølgelig at identificere tenden-

ser og fællestræk. Derfor lagde jeg naturligvis også mærke til de mange traumefortællinger, og jeg 

konstaterede også, at mange forskere var optaget af at undersøge, hvorfor netop den type fortælling 

var blevet så udbredt. Jeg lagde dog også mærke til et andet fællestræk, som ingen forsker endnu 
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havde undersøgt, nemlig antallet af soldater som hævder, at der er noget mærkeligt ved deres krig: 

Krigen er kedelig; der mangler action. Der mangler en slagmark, der mangler slag, og der mangler 

en fjende, som skal besejres. Oplevelserne i Irak og Afghanistan lever simpelthen ikke op til deres 

forestillinger om, hvad der sker, når man bliver sendt i krig. 

 At man formentlig ikke vil bide mærke i bemærkningerne om krigens ikke-krigsagtige karakter 

ved læsningen af et enkelt værk skyldes deres placering i fortællingerne. De falder ofte i begyndelsen 

og ofte i forlængelse af en opsummerende beskrivelse af, hvad der har kendetegnet soldaternes ople-

velser så langt: ”Vi havde været i landet i fem måneder, og var endnu ikke blevet beskudt,” lyder det 

for eksempel i Matt Gallaghers roman Youngblood (2016). Formålet med disse indledende bemærk-

ninger er at skabe en kontrast til de mere voldsomme, ofte dødelige og traumatiserende, begivenheder, 

som senere indtræffer.  

 Selvom kommentarerne om krigens karakter og hverdagsbeskrivelserne ikke påkalder sig me-

get opmærksomhed, kunne jeg ikke lade dem ligge. De dukkede op i stort set alle romaner, jeg læste, 

og de var bemærkelsesværdigt ensartede. Det var som om, at der i de korte hverdagsbeskrivelser 

aftegnede sig konturerne af en fælles erfaring af at være udsendt som soldat i Irak og Afghanistan. 

Derfor besluttede mig for at undersøge, om vi her kunne finde en forklaring på, hvorfor soldaterne 

ikke opfatter deres krig som en rigtig krig.  

 Tager man de mange, kortfattede beskrivelser af krigshverdagen i betragtning, tegner der sig et 

ensartet billede: I stedet for at gøre sig klar til det næste slag, bemander soldaterne checkpoints, de 

eskorterer konvojer af lastbiler, deltager humanitære missioner, gennemsøger huse for våben og pa-

truljere. Som en soldat siger i David Abrams’ Brave Deeds (2017): ”Vi er bare endnu en lov og orden-

patrulje. Det ser de hele tiden.” 

 Eftersom opsætning af checkpoints, konvojeskorter og patruljering i et område, først kan lade 

sig gøre, når man har etableret kontrol over et område, så foreslår jeg i afhandlingen, at det vil være 

mere rigtigt at omtale den amerikansk-europæiske tilstedeværelse i Irak og Afghanistan som besæt-

telser. At der er tale om en besættelse er ikke ensbetydende med at kamphandlingerne stopper. En 

gang imellem bliver soldaterne i romanerne beskudt, og hver gang de tager på patrulje, er de i fare 

for at ramme en vejsidebombe. Deres modstander er dog ikke landets hær, men individuelle grupper, 

som gør modstand. Derfor argumenterer jeg også for, at dette skal opfattes som modstandsoperationer 

i stil med dem frihedskæmperne udførte i Danmark under Anden Verdenskrig.   

 For at underbygge mit argument henviser jeg i afhandlingen for det første til en række forskere, 

som har undersøgt besættelsens karakteristika, heriblandt hollandske Erella Grassiani. Hun 



 3 

argumenterer for, at besættelser er kendetegnet ved tilstedeværelsen af særlige steder – checkpoints, 

sikkerhedszoner og fastliggende baser – og soldater, der ikke primært deltager i kamphandlinger, men 

udfører opgaver af politimæssig karakter – de bemander checkpoints, gennemsøger huse og patruljer 

for at manifestere deres kontrol over området. Det stemmer overens med beskrivelserne i romanerne: 

Soldaterne bevæger sig ind og ud af fastliggende baser, og når de ude blandt lokalbefolkningen så 

udfører de primært den type opgaver, som Grassiani refererer til som besættelseshandlinger.  

 For det andet fremhæver jeg, at det faktum, at man i både Irak og Afghanistan opløste de etab-

lerede politiske systemer og erstattede de siddende regeringer med nye, også peger på, at besættelse 

er et mere egnet begreb til at beskrive den politiske situation i landene.  

 Påstanden om, at Danmark har været del af en besættelsesmagt, udfordres dog af, at Afghani-

stan ifølge det internationale samfund ikke blev besat af amerikanerne og deres allierede, og at be-

sættelsen af Irak officielt sluttede i 2004. I ph.d.-afhandlingen redegør jeg for, at det internationale 

samfund ikke opfatter den amerikansk-europæiske tilstedeværelse i landene som besættelser, fordi 

den suverænitetskrænkelse, som invasioner var, i henhold til international lov er overståede, i det 

øjeblik magten over landet overdrages til de nyetablerede regeringer. I begge tilfælde skete det hur-

tigt. Og i begge tilfælde inviterede de nye regeringer de udenlandske tropper til at blive i landene med 

den begrundelse, at de havde brug for hjælp til at opretholde kontrollen.  

 Virkeligheden er dog ikke så simpel. I min diskussion af forholdene i begge lande henviser jeg 

til en række forskere med speciale i imperialisme og kolonialisme i det 21. århundrede – heriblandt 

Michael Ignatieff og Derek Gregory. De påpeger, at selv om landenes suverænitet på papiret er blevet 

genoprettet, så er den i praksis stærkt begrænset. Kravet om at den nye regering skal give de uden-

landske styrker tilladelse til at operere i landet er for eksempel en ufravigelig betingelse for, at den 

nye regering kan få suverænitetsmagten tilbage. Og skulle den nye regering beslutte sig for at trækker 

invitationen tilbage, vil de fremmede magter som oftest set stort på det.  

 Med andre ord bør vi ikke sætte vores lid til den officielle, juridisk forankrede fortælling alene, 

men også undersøge hvordan magtforholdet egentlig er. Ifølge Ignatieff kan man blandt andet se på, 

hvad militærstyrker i landet foretager sig. Ét sted, hvor vi kan få indblik i det, er netop ved at studere 

romanernes beskrivelser af soldaternes hverdag – romaner som i mange tilfælde skrevet af tidligere 

soldater. Og her bliver det tydeligt, at det vil være mere rigtigt at beskrive den amerikansk-europæiske 

tilstedeværelse i Irak og Afghanistan som besættelser.      

 I min afhandling argumenterer jeg samtidig for, at det ikke er ligegyldigt, om vi kalder noget 

en besættelse eller krig. De to ord kalder forskellige billeder frem for vores indre øje, og disse påvirker 
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vores forståelse af situationen. Hvilke konsekvenserne det ville have haft og vil det have, hvis vi i 

stedet for at tale om krigene i Irak og Afghanistan refererer til dem som besættelser? I afhandlingen 

diskuterer jeg, om det kunne have påvirket de fortællinger, forfatterne har skrevet. Selvom jeg argu-

menterer for, at hverdagsbeskrivelserne afslører, at de såkaldte krige har karakter af besættelser, så 

vil det ikke være korrekt at kategorisere romanerne som besættelsesromaner. Skulle man kategorisere 

dem, vil det være mere nærliggende at kategorisere dem som krigsromaner, for de følger genrekon-

ventionerne for krigsfortællinger. Som den amerikanske litterat Roy Scranton har påpeget, har ten-

densen siden Vietnamkrigen været, at skønlitteraturen reducerer krigen til en fortælling om soldater, 

der drager af sted og vender hjem, traumatiseret. Det glæder også for de værker, jeg har analyseret.  

 At forfatterne skriver romaner, der slægter andre værker på i form og indhold er ikke underligt. 

Forsker i kulturel erindring, Astrid Erll, har vist, at forfattere, der for eksempel vil skrive om krig, er 

tilbøjelige til at bruge ældre værker om krig som forlæg. Og når ”krig” er det ord, som bruges i den 

offentlige debat til at referere til vores tilstedeværelse i Irak og Afghanistan, så vil det med stor sand-

synlighed være i krigslitteraturen, at forfatterne finder inspiration. Havde ”besættelse” været i omløb, 

så ville forfatterne måske være blevet inspireret af andre fortællinger. Konsekvensen kunne måske 

have været, at de hverdagsoplevelser, som nu er henvist til kortfattede, perifere sætninger, fordi de 

ikke passer ind fortællingerne om soldaten, der drager ud og vender traumatiseret hjem, havde fået 

en mere central plads i romanerne. 

 Eftersom de værker, jeg har analyseret, jo allerede er skrevet, så forbliver det dog ikke andet 

end gisninger. I dag – tyve år efter invasionen af Afghanistan – vil skiftet fra krig til besættelse derfor 

hovedsageligt være af betydning for vores historieskrivning, og for hvordan vi forstår vores rolle i 

situationen. Som jeg peger på i afhandlingen, vil brugen af besættelse uundgåeligt vække minder om 

de tyske besættelser under Anden Verdenskrig. Dermed bliver det også sværere at opretholde den 

fortælling, som præsident George W. Bush lancerede i 2001 om de gode versus de onde. Hvis vi 

refererer til den amerikansk-europæiske tilstedeværelse i Irak og Afghanistan som besættelser, så er 

vi også nødt til at spørge os selv, hvordan lokalbefolkningen i de to lande opfatter os. Gør vi det, 

bliver det tydelig, at fortællingen om, at de afghanere og irakere, der griber til våben, blot er barbari-

ske oprørere, er for simpel. Deres handlinger kan nu tolkes som en kamp for retten til uafhængighed 

og selvbestemmelse. Dermed tvinger skiftet fra krig til besættelse os altså til at genoverveje Danmarks 

bidrag til og rolle i invasionen af de to lande, og det kan måske også være med til at kaste lys over, 

hvorfor disse missioner ikke blev en succes, men endte med at koste særligt lokalbefolkningerne så 

dyrt. 


