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Det danske Pearl Harbor Lars Reinhardt Møller Hent PDF Lars R. Møller har i en årrække været en af de mest
benyttede kommentatorer på militære spørgsmål og har som højt placeret officer – bl.a. som leder af Hærens

Kampskole – spillet en central rolle i det danske forsvar.

I denne debatbog tager han bladet fra munden og leverer en uindpakket bredside mod den inkompetence og
bureaukratisering, der de seneste år har forandret Forsvaret og svækket landets forsvarsevne.

Som en stærk fortaler for den menige soldat påpeger Møller i eksempel på eksempel, hvordan elendige
beslutninger og manglende forståelse for, hvad det vil sige at være soldat, på én gang vanskeliggør

forberedelserne til internationale operationer, bevirker at Forsvaret affolkes og alvorligt skader ambitionerne
om, at Danmark bør spille en rolle på den internationale scene.

"... aktuel og læseværdig for dem, der er interesseret i eller måtte ønske at forstå debatten om forsvarets
organisation. Bogen er et befriende ærligt og ucensureret bidrag hertil."

- Krigeren.dk

"Lars Møllers synspunkter bør have en plads i den kommende debat og diskussion om forsvarets fremtid."
- Information
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