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Jespersen med kaldenavnet SPE deltog som F-16-pilot og missionsleder i den danske del af luftkrigen mod
Gadaffis styrker i Libyen og var den første danske pilot i libysk luftrum. I bogen beskriver han de mange
intense og dramatiske timer i cockpittet, hvorfra han er med til at sikre en fremtid for det libyske folk. Han
fortæller om de enorme forberedelser, enhver mission kræver for at sikre, at bombningen aldrig går ud over

civilbefolkningen. Og han fortæller om den tvivl, der nogle gange opstår i skarpe situationer, og hvordan man
kommer videre og fokuserer på opgaven. SPE tager os også med til basen i Sigonella på Sicilien, hvor det
danske personel knokler i døgndrift for at forberede missionerne og gøre flyene klar til togter både nat og
dag. "Som jagerpilot oplever man mange ting, der ikke er helt normalt. At flyve på hovedet. At blive udsat
for så kraftige g-kræfter, at farvesynet forsvinder. At flyve 900 km/t i 30 meters højde. At flyve i alt vejr, nat
og dag. At deltage i øvelser i ind- og udland. Intet af dette står dog mål med de ting, jeg har oplevet i luften
over Libyen." "I FORRESTE RÆKKE giver et fantastisk indblik i den store opgave, vores forsvar løser." -
Lene Espersen, tidl. udenrigsminister "... en vigtig historie om troværdige, dybt professionelle soldater, man

må have stor respekt for." - Berlingske
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pilot og missionsleder i den danske del af luftkrigen mod Gadaffis
styrker i Libyen og var den første danske pilot i libysk luftrum. I
bogen beskriver han de mange intense og dramatiske timer i

cockpittet, hvorfra han er med til at sikre en fremtid for det libyske
folk. Han fortæller om de enorme forberedelser, enhver mission

kræver for at sikre, at bombningen aldrig går ud over
civilbefolkningen. Og han fortæller om den tvivl, der nogle gange
opstår i skarpe situationer, og hvordan man kommer videre og

fokuserer på opgaven. SPE tager os også med til basen i Sigonella på
Sicilien, hvor det danske personel knokler i døgndrift for at

forberede missionerne og gøre flyene klar til togter både nat og dag.



"Som jagerpilot oplever man mange ting, der ikke er helt normalt. At
flyve på hovedet. At blive udsat for så kraftige g-kræfter, at

farvesynet forsvinder. At flyve 900 km/t i 30 meters højde. At flyve i
alt vejr, nat og dag. At deltage i øvelser i ind- og udland. Intet af

dette står dog mål med de ting, jeg har oplevet i luften over Libyen."
"I FORRESTE RÆKKE giver et fantastisk indblik i den store

opgave, vores forsvar løser." - Lene Espersen, tidl. udenrigsminister
"... en vigtig historie om troværdige, dybt professionelle soldater,

man må have stor respekt for." - Berlingske
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