
Soldat for Danmark - Oversergent Jakob
Birger Hansen

Hent bøger PDF

Peter Ernstved Rasmussen

Soldat for Danmark - Oversergent Jakob Birger Hansen Peter Ernstved Rasmussen Hent PDF Oversergent
Jakob Birger Hansen har trods sine bare 32 år prøvet mere end de fleste. I SOLDAT FOR DANMARK
fortæller han den fascinerende historie, som begyndte i hjemmet på Odense Kaserne, hvor faderen var

seniorsergent ved Fynske Livregiment. Som 18-årig meldte Jakob sig til forsvaret, og siden den dag har livet
som soldat været mere en livsstil end et arbejde.

Op gennem 90'erne var han udsendt i international tjeneste fem gange, inden "JB" i 2001 søgte den ultimative
udfordring - fik orlov fra forsvaret og meldte sig til Fremmedlegionen i Sydfrankrig. Her nød han

udfordringerne, strabadserne og den militære træning og vandt hurtigt respekt om sin person. Men han fandt
også ud af, at han ikke kunne leve i fem år uden frihed og ret til at tage selvstændigt initiativ. Efter syv

måneders tjeneste valgte han derfor at flygte med en kammerat i nattens mulm og mørke fra
faldskærmstroppernes bastion på Korsika.

Siden har han tjent det danske forsvar i Kosovo og været et år med den danske bataljon i Irak. Blandt
officerer, befalingsmænd og konstabler er Jakob Birger Hansen både afholdt og vellidt. Han kan virke barsk,
men bag den rå facade gemmer sig en rar, venlig og følsom mand, som tænker meget over livet og de valg,

han træffer som soldat for Danmark.

Bogen er fortalt med hjælp fra journalist og tidligere presseofficer i Irak, Peter Ernstved Rasmussen.

 

Oversergent Jakob Birger Hansen har trods sine bare 32 år prøvet
mere end de fleste. I SOLDAT FOR DANMARK fortæller han den
fascinerende historie, som begyndte i hjemmet på Odense Kaserne,
hvor faderen var seniorsergent ved Fynske Livregiment. Som 18-årig
meldte Jakob sig til forsvaret, og siden den dag har livet som soldat

været mere en livsstil end et arbejde.

Op gennem 90'erne var han udsendt i international tjeneste fem
gange, inden "JB" i 2001 søgte den ultimative udfordring - fik orlov
fra forsvaret og meldte sig til Fremmedlegionen i Sydfrankrig. Her
nød han udfordringerne, strabadserne og den militære træning og

vandt hurtigt respekt om sin person. Men han fandt også ud af, at han
ikke kunne leve i fem år uden frihed og ret til at tage selvstændigt
initiativ. Efter syv måneders tjeneste valgte han derfor at flygte med
en kammerat i nattens mulm og mørke fra faldskærmstroppernes

bastion på Korsika.

Siden har han tjent det danske forsvar i Kosovo og været et år med
den danske bataljon i Irak. Blandt officerer, befalingsmænd og

konstabler er Jakob Birger Hansen både afholdt og vellidt. Han kan
virke barsk, men bag den rå facade gemmer sig en rar, venlig og
følsom mand, som tænker meget over livet og de valg, han træffer



som soldat for Danmark.

Bogen er fortalt med hjælp fra journalist og tidligere presseofficer i
Irak, Peter Ernstved Rasmussen.
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