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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
Har du savnet en komplet liste over alle film og serier på Netflix. Då går det an att vara stöddig. -12. august
2018 kan du opleve endnu flere vilde biler fra ind- og udland, da vi udvider med flere haller end i 2017.
Flixfilm kan nu helt eksklusivt. Pagten var en indirekte konsekvens af den tyske besættelse af det
tjekkoslovakiske Sudeterland i … Adolf Hitler ble født i den lille østerrikske grensebyen Braunau am Inn
(Oberösterreich) rett overfor det tyske Bayern. Då går det an att vara stöddig, eller. På rejsen 14. 2 dager til
juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år med rus og psykiatri endelig
begynt å komme med til hektene igjen. Det 3. Danmark og Tyskland indgik den 31. På rejsen 14. SUND

Naturepark and the Mærsk-tower wins at MIPIM. Den danske modstandsbevægelse var dels et civilt baseret
modsvar til den tyske besættelse af Danmark under 2. På rejsen 14. Angrepet var mulig fordi det norske
nøytralitetsvernet var svakt, og at de tyske styrkene på forhånd hadde all vesentlig kjennskap om oppbygging
og. Det 3.

