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Veteraner Lars Reinhardt Møller Hent PDF Forlaget skriver: Det er aldrig uden omkostninger, når en nation
sender sine soldater i krig. Oberst Lars R. Møller har skrevet en bramfri debatbog om Danmarks veteraner.

At soldater dør eller såres er velkendt, men op gennem historien har man stort set ignoreret at der findes andre
konsekvenser ved at gå krig. En stor del af de soldater, der ikke er blevet fysisk skadede, vender tilbage efter
krigen med usynlige sår og samfundets evne til at tage sig af dem er i bedste fald ringe. At give Danmarks

veteraner en ordentlig behandling er ikke en opgave for forsvaret, men for samfundet.

Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

LARS R. MØLLER, oberst i Forsvarskommandoen, er forfatter til bl.a. Operation bøllebank (2001) og Vi slår
ihjel og lever med det (2010). Møller har et stort publikum blandt de danske soldater og er kendt i de danske
medier som en kontroversiel debattør. Hans bøger er blevet rost for deres rå fortællestil og skarpe indsigt, der
tør tage fat om emner, som andre viger tilbage for. Han er blevet tildelt flere dekorationer og udmærkelser,

bl.a. Kommandørkorset og Ebbe Muncks mindemedalje.
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