
LARS R. MØLLER mødte sine tilhørere med forventet charme 

og høj cigarføring. 

117 fremmødte deltagere i dette åbne arrangement blev ikke snydt denne 

oktoberaften i Rødvig-Stevns. De høje forventninger blev indfriet, da Lars indledte 
med at fortælle om hvordan vores hjerne reagerer på kamp og stress. Virkeligheden 

om hvordan vores soldater anvender deres mange indlærte øvelser og gentagelser, 

blev grundigt forklaret. 

Koldkrigsperiodens ophør og overgangen til en anden dagsorden, blev en stor del af 

Lars R Møllers spændende karriere.   

Det ofte forældede materiel, der var udleveret som funktionsudrustning efter 2. 

Verdenskrig, blev lettere ironisk fremvist – heraf en med betegnelsen M58 (paksæk 

og feltspade). Heldigvis har vores soldater i dag det nyeste og rigtige udstyr til 

rådighed.   

Danmarks indtræden i nyere tids bestræbelser som aktør i de fredsbevarende aktioner 
fik måske en anden og mere klar betydning for tilhørerne. En kort gennemgang af 

Danmark deltagelse på den internationale bane, – og med et noget mere grundigt 

fokus på tilstedeværelsen i eks. Jugoslavien og Operation Bøllebank blev meget 

levende fortalt.   

Eksplosioner og granatnedslag med de helt naturlige stresspåvirkninger blev gjort 

nærværende. En god cigar fik gjort vores oberst 100 % kampklar igen, og han traf de 

meget vigtige beslutninger, der reddede livet for de soldater han havde ansvaret for. 

Et velrettet kampvognsskud fik sprængt fjendens ammunitionslager og der blev ro på 

– ”Det du´r” som Lars udtalte det.   

Med smil på læben fik vi alle en læring om det, der gør en forskel, og det vi gennem 

de seneste år har sendt vores soldater ud til på fredens vegne.   

Lars R Møller signerede flere medbragte bøger, og vi ser som altid frem til hans nye 

bogudgivelser. Han var selv rekrut i Den Kgl. Livgarde i 1973, men fik som bekendt et 

meget alsidigt og spændende karriereforløb i flere værn. 

           

                  

 Se evt. klip fra foredraget her [Video via Stevnsbladet] 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vv0x0dA0Vag
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