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historiske bog 2009. (se interview på youtube: youtube.com/watch?v=KFzWH_z13Nk) Nomineret til
læsernes bogpris 2010, der udeles af Danmarks biblioteksforening og Berlingske Tidende. Stem på

berlingske.dk/bogpris
Danskere på Vestfronten er historien om Første Verdenskrig fortalt gennem nogle af de ca. 26.000 danskere,
der deltog i krigen på tysk side. Det er historien om livet i skyttegravene. Om mulighederne for at overleve.
Og om hvordan den moderne krigsførelse blev født ud af den teknologiske udvikling af artilleri, kampvogne,
gas, fly og maskingeværer.Danskerne var med fra de første til de sidste skud lød. På baggrund af deres breve
og dagbøger tages læseren med på en blodig tour de force rundt i verdenskrigens på samme tid skrækkeligste
og mest betydningsfulde kampe. Første Verdenskrig var ”den store krig”, men blev i Danmark til ”den glemte

krig”. Nu fortælles for første gang historien om de mange danskere, der kæmpede på Vestfronten. Hør
interview på P1: dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2009/12/04/094511.htm

Har fået Sven Henningsen-prisen for 2009. Prisen gives hvert år til den bedste, alment tilgængelige bog inden
for fagene samtidshistorie, statskundskab og international politik. I deres udtalelse om bogen skriver

legatbestyrelsen: Bogen er den første samlede beskrivelse af de dansksindede soldater i den tyske hær under
1. Verdenskrig. Krigens overordnede forløb, de enkelte slag og skyttegravskrigen ses dels med

militærhistorikernes og generalernes øjne, dels gennem breve og dagbøger fra de deltagende soldater.
Spændende og bevægende fortælles om de dansksindede soldaters oplevelser i en krig, hvor de dårligt kunne
have sympati for den stat, i hvis tjeneste de var. (…) Bogen er veldokumenteret til gavn for forskerne og

letlæst til glæde for et bredere publikum. Den opfylder derfor på bedste vis Sven Henningsen-prisens formål.
Prisen er delt med Lars Bo Kaspersen og Jørn Loftager (red.): Klassisk og moderne politisk teori (2009)
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