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På fredag udkommer bogen
”Jæger 200”, som uden tvivl
vil få mange til at spærre øj-
nene op.

Den er skrevet af Lars Møl-
ler – en tidligere jægersoldat,
der som den første efter
Thomas Rathsack giver et
sjældent indblik i Jægerkorp-
sets lukkede verden. 

Mens Rathsacks bog ”Jæ-
ger – i krig med eliten” resul-
terede i voldsom offentlig
debat om jægersoldaters
ytringsfrihed, retssager mod
højtstående officerer, foged-
forbud og både en forsvars-
chefs og en forsvarsministers
afgang, sker det samme næp-
pe denne gang.

Forfatteren ønsker at for-
blive på god fod med både
Jægerkorpset og forsvaret, og
derfor er manuskriptet blevet
godkendt af Forsvarskom-
mandoen. Ikke desto mindre
afslører bogen i høj grad nye
detaljer om forsvarets
specialoperationsstyrker og
deres hverdag langt fra of-
fentlighedens nysgerrige øj-
ne. Ikke mindst om samar-
bejdet i Jægerkorpset.

Små konger
»Det har været vigtigt at for-
tælle, at vi også bare er men-
nesker i Jægerkorpset. Vi har
også vores samarbejdspro-
blemer, magtkampe, uenig-
heder, stridigheder og små
konger. Der opstår samar-

bejdsproblemer, fordi det er
alfahanner næsten alle sam-
men. De er alle sammen så
kloge og ved alt om alt. De
ved i hvert fald mere om sa-
gerne end dem, der har sid-
det med sagerne og behand-
let dem. Sådan er det. Man
skal ikke have været i korpset
mere end et par år, før man
mener at kunne tillade sig at
sige, at det, der foregår, ikke
er korrekt. Det er et monster,
som vi selv har skabt, fordi vi
skaber folk, som er så kræ-
vende,« fortæller Lars Møller.

»Mit åndehul«
Morgenavisen Jyllands-
Posten møder ham i hjem-
met 20 minutters kørsel syd
for Aalborg, hvor han bor i
fredfyldte og idylliske om-
givelser midt i den storslåede
natur.

»Dette er mit åndehul. Her
kan jeg trække vejret og sam-
le kræfter,« siger han, mens
han viser den lille å, som
løber gennem baghaven.

Lars Møller har været jæ-
gersoldat i 25 år, men valgte
selv at forlade korpset for to
år siden. I alle de år kunne
han ikke drømme om at for-
tælle, hvad han lavede, eller
hvad der foregik inde bag
hegnet på Flyvestation Aal-
borg. I dag er sagen imidler-
tid en anden, og uden at af-
sløre hemmeligheder betrag-
ter Lars Møller det som pas-
sende at gøre især politikerne
klogere på både Jægerkorp-
sets styrker og svagheder.

»Min bog er i virkelighe-
den skrevet for at hylde Jæ-
gerkorpset og det fantastiske
arbejdsliv, jeg har haft dér.
Men den har medført en vis
intern debat, fordi nogle me-
ner, man slet ikke må tale,«
siger Lars Møller.

»Jægersoldater er
bare mennesker«
N Medlemmerne af Jæger-
korpset er en stor flok alfa-
hanner, mener Lars Møller.
Gennem 25 år var han en 
del af korpset, og om det 
har han skrevet en bog.
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Min bog er i virkeligheden skrevet for at
hylde Jægerkorpset og det fantastiske
arbejdsliv, jeg har haft dér. 

Lars Møller
tidligere jægersoldat

Lars Møllers bog ”Jæger 200 
– med hjertet som indsats”
udkommer fredag den 28.
oktober på Gyldendal.
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