
 
 

Atlantsammenslutningens mediemedvirken 
den 25. januar 2022: Ukrainekrisen 
Atlantsammenslutningens daglige leder gæster  TV2-programmet ”Go’ Morgen Danmark”  

Medvirkende: Journalist Ida Wohlert, TV2, og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe 
 

SYNOPSIS 

I anledning af udviklingen i ukrainekrisen gæstede Atlantsammenslutningens daglige leder, 

generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, den 25. januar 2022 TV2-programmet ”Go’ Morgen 

Danmark”, hvor han blev interviewet af journalist Ida Wohlert, idet han forklarede om den 

aktuelle militære trussel mod Ukraine og ukrainekrisens betydning for bl.a. NATO’s og Ruslands 

troppeopbygning i Europa. 

 

Transskribering - eller rettere transskription - er den særegne art at kunne overføre tale fra lyd- og/eller 

videooptagelser til skrift. Dét stiller bl.a. krav til transskribentens forståelse af at kunne lytte, kontrollere, 

forstå og nedskrive det, der er blevet sagt, således at man ved at læse teksten kan se dét for sig, som blev sagt, 

idet man ved nedskrivning fx ikke kan se hverken gestikulationer eller fornemme stemning, og alligevel skal 

netop gestikulationer og stemning kunne fornemmes. 

Tegnsætningen er alene udtryk for transskribentens opfattelse af stemningen, som interviewet blev gennem-

ført under...med respekt for dansk retstavning i øvrigt...idet diverse kunstpauser og/eller mindre fortalelser 

er udeladt, så længe udeladelsen ikke udgør et meningsforstyrrende element i forhold til bl.a. stemningen, 

under hvilken interviewet blev gennemført. 

Transskribering i regi af Atlantsammenslutningen kan anvendes som realkilde på lige fod med fx artikler og 

lign. 

Transskriberingen er udført af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup, der fik sin tekniske opdragelse i ASE, hvor det at kunne skrive efter diktat via 

diktafon var et led i udførelsen af arbejdsopgaverne dér. Efterfølgende blev han officer i forsvaret og cand.jur. fra Københavns Universitet. Siden 2018 

har han været tilknyttet Atlantsammenslutningen. 

 

  



 
 
Studievært Ida Wohlert: 

»Krisen mellem Ukraine og Rusland spidser til, og selve retorikken...den er blevet markant skærpet de sene-

ste dage, men hvad sker der rent militært, hvis Rusland vælger at invadere? Det skal vi tale om nu; og det er 

sammen med dig, Lars Bangert Struwe! Godmorgen og velkommen!« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Godmorgen!« 

Studievært Ida Wohler: 

»Vi skal tale om den aktuelle situation netop mellem Rusland og Ukraine. Hvad er status her til morgen?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...altså...status er, at vi ser fortsat russisk troppeopbygning... Der bliver stadig trukket russiske trop-

per til området, og det er både langs den ukrainske grænse, og det er inde i Belarus (eller Hviderusland); og 

samtidig ser vi en NATO-reaktion, som kommer i de her dage, og en amerikansk reaktion, hvor man også 

laver en troppeopbygning...ikke inde i Ukraine, fordi at vi jo ikke...altså...vi er jo ikke allierede med Ukraine, 

men der er et forhold til Ukraine, som er positivt, om jeg så må sige - og i nat kom der så meddelelse om, at 

de amerikanske styrker, som indgår i NATO’s hurtige reaktionsstyrke, NRF1, at det er blevet sat i alarmbe-

redskab, så de hurtigt kan overflyttes til Europa. Det er 8.500 mand...« 

Studievært Ida Wohlert: 

»...8.500 mand?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja! - så alle bygger lige nu op. Jeg vil så sige, at den russiske troppeopbygning er markant større end, hvad 

vi ellers ser i resten af EU...« 

Studievært Ida Wohlert: 

»...og hvad mener du med markant større?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jeg mener, vi...vi har stående mere end 100.000 russiske styrker...120.000-130.000 mand i Rusland, og i 

Belarus står dér klar, og så har vi så ellers sendt...selvfølgelig har ukrainerne gjort klar, ikke - men så ser 

man ellers sådan en stille troppeopbygning fra NATO-staternes side. Vi har en dansk fregat sejlende i Øster-

søen sammen med en nederlandsk fregat. Vi har F16-bidrag; vi har F35-bidrag, som man bygger op rundt 

omkring Ukraine og Østersøen, sådan så man er klar, hvis der skulle ske et eller andet, og kan lægge pres.« 

  

 
1  NATO Response Force (NRF) er en multinational reaktionsstyrke med komponenter fra hær, søværn, flyvevåben 

samt specialoperationsstyrker på i alt ca. 25.000 soldater, der skal kunne indsættes med et varsel på fem dage, og 
som skal kunne operere selvstændigt uden tilførsel af forsyninger i en periode på op til 30 dage. Dertil kommer en 
særlig reaktionsstyrke ved navn Very High Readiness Joint Task Force. Det kan bemærkes, at enheder fra 1. Brigade 
fra 1. januar 2022 indgår i NATO-beredskabet NATO Readiness Initiative (klik her). 

https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2021/harens-soldater-i-nato-beredskab/


 
 
Studievært Ida Wohlert: 

»I søndags [den 23. januar 2022, red.] kom det frem, at USA de trækker diplomatfamilier o.a. ikke-essen-

tielle ansatte hjem fra deres ambassader i Kiev. I går [den 24. januar 2022, red.] hørte vi så, at NATO’s 

allierede sender krigsskibe - som du også netop var inde på - og kampfly til Østersøen. Hvordan skal vi tolke 

alt det her? Det er klart, det er en optrapning, men sådan for det utrænede og almindelige øje: Hvordan 

skal man læse den her reaktion?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...jeg tror, at vi alle sammen skal være bekymrede, men lige nu foregår der et forsøg på både at 

køre en dialog...altså samtaler...med Rusland med den ene hånd, og med den anden hånd prøver man at 

lave det, man kalder for afskrækkelse...altså at vise russerne: Hør lige her! Vi er klar! Det var vi ikke i 2014, 

da russerne gik ind og erobrede Krim; men nu viser vi, at vi er faktisk klar - og mest af alt, så er vi klar til at 

sørge for, at hvis krisen kommer - hvis krigen kommer - at den så ikke breder sig ud over Ukraines område.« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Betyder alt det her, at vesten forventer en form for krigshandling?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja...altså...der er jo krig lige nu i Ukraine, og det glemmer vi, ikke; men lige om et øjeblik der har vi otte-

års-dag for, at krigen startede i Ukraine; og ukrainerne...for dem der er krig en hverdagsting. For os andre 

er det det heldigvis ikke.« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Russerne...de ligger heller ikke på den lade side for at sige det mildt. De planlægger en stor flådeøvelse ud 

for Irlands kyst i næste måned...d.v.s. i internationalt farvand... Hvorfor egentlig lave den her slags provoka-

tion? Jeg ved godt, det er en tilbagevendende ting, men ikke desto mindre givetvis så vil det blive tolket 

som en kraftig provokation netop nu...« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...lige nu er alle inde i en sådan Show of Force...altså...vi viser, hvor stærke vi er; og Rusland viser nu, 

at det kan operere i hele verdenen og sejler nu tæt på irsk farvand; og i Irland skal man så i øvrigt huske, at 

de er medlemmer af EU, men de er ikke medlemmer af NATO, så de er sådan lidt the Weak Ones ligesom 

Sverige og Finland, der heller ikke er medlemmer af NATO, ikke, så de står uden for den her vestlige for-

svarsalliance...så de står derudover og er selvfølgelig bekymret, men selvfølgelig så som medlemmer af EU 

så ligger der også nogle forsvarsgarantier derinde. De er bare ikke nær så kraftige som dem, vi har i NATO.« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Så d.v.s., at det er fuldstændig overlagt, at man har placeret denne her flådeøvelse netop i det farvand?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja...og hvad jeg så ikke helt kan gennemskue, det er, hvor mange af de her ting er så planlagt på forhånd, 

fordi nogle ting er selvfølgelig planlagt på forhånd...og altså heldigt eller uheldigt at de så falder sammen 

med den krise, vi har; men det er bemærkelsesværdigt, og vi lægger alle sammen mærke til det.« 



 
 
Studievært Ida Wohlert: 

»Lad os prøve engang, Lars, at tale om de militære styrkeforhold. Du var lidt inde på det i starten i forhold 

til forskellen i antal mand. Hvis Rusland vælger at gå i krig, hvad er så det mest sandsynlige scenarie, hvis 

man kikker på det kort, som vi har stillet op ved siden af dig?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Hvis vi kikker på kortet, så har vi Rusland her med en troppeopbygning, som kører langs grænsen til 

Ukraine.« 

{Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe forklarer herefter fysisk med håndtegn, hvorledes 

Ruslands muligheder for fysisk indgriben i og omkring Ukraine er, hvilket af forståelsesmæssige 

årsager er udeladt af denne fremstilling.}  

»Det, man kan forestille, det er, at Rusland gør klar til at rykke ind fra Belarus og ind fra Rusland ind mod 

Kiev-området, og så kan vi forestille os, at de rykker ind hernede i det sydlige område fra Krim og fra Rus-

land ind for at sikre de områder her, hvor at vi har nogle udbryderrepublikker i Ukraine [Donetsk- og 

Luhansk-regionerne, red.], og hvor der basalt set har været nogle, der har stærk russisk støtte, som har 

gjort forsøg på at løsrive sig fra Ukraine; og det, man kan forestille sig, er, at russerne måske gør et forsøg 

på at sætte sig på dette område [Donetsk- og Luhansk-regionen, red.], så Krim bliver landfast med Rusland. 

Der er lige nu en lille bro, som man kan køre henover, men ellers gøre Krim landfast. Det store spørgsmål er 

også, skal de så erobre hele Ukraine...« 

Studievært Ida Wohlert: 

»...det er et kæmpe land, jo...« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»...det er et kæmpe land...40 mio. indbyggere, ikke...altså...det vil være en kæmpe opgave at skulle tage 

[hele Ukraine, red.], og det tror jeg ikke, at de er særligt fristet til. Så skal de gøre det ved, at de gør et for-

søg på måske at indsætte...og det ser vi nu efterretningsrapporter, der bliver lækket til offentligheden 

om...at man måske prøver at forberede, at i Kiev - altså i hovedstaden i Ukraine - kan blive indsat sådan et 

russisk lydregime ved et kup eller sådan nogle ting og sager.« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Et lydregime? Hvad er det?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...det er altså simpelthen, at man kupper regimet, eller at man kupper ledelsen i Ukraine og indsæt-

ter nogle, som er russiskorienterede; og jeg skulle hilse at sige, at lige nu er internettet fyldt med konspira-

tionsteorier som...om det ene eller andet...og hvor meget af det, der er rigtigt, og hvor meget, der er for-

kert, det er virkeligt svært at gennemskue for os alle sammen...« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Russerne kommer ikke kun til at gå ind via luftvejen og landevejen. De kommer også til at operere med 

elektronisk krigsførelse, går jeg ud fra?« 



 
 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja...og det, man regner med, og det, vi har set masser af scenarier blive gennemtænkt med, det er, at rus-

serne starter med at bruge cyberkrigsførelse, sådan så at de kan lukke Ukraines kommando- og kontrol, så-

dan så at den ukrainske regering ikke rigtig kan styre deres folk, og om man så bruger elektronisk krigs-

førelse, sådan så at man ikke kan få GPS til at fungere og ikke kan få avancerede systemer til at 

fungere...kun ting med en knap op-og-ned, der ligesom fungerer...« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Hvis-og-såfremt Rusland vælger at invadere...hvordan skal vi forvente, at NATO så reagerer?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...vi skal ikke...vi skal forvente, at vi laver en masse politiske ting...og vi laver en øget troppeopbyg-

ning langs Ukraines grænser; men Ukraine er ikke en del af denne her forsvarsalliance [NATO, red.], så vi 

kommer nok ikke Ukraine til hjælp inde i Ukraine andet end ved at sende folk ind, der kan træne dem. Det 

kan være, vi sender yderligere materiel...de har fået antitankvåben...de har brug for antiluftskyts, og det 

kan være, at det er det, men i kraft af, de ikke er en del af alliancen [NATO, red.], så er det ikke...så har de 

ikke den her sikkerhedsgaranti...så NATO vil gøre alt for ligesom at få inddæmmet denne her konflikt, så 

den ikke rammer os andre...« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Din kollega fra Forsvarsakademiet - Claus Mathiesen…han vurderede i sidste uge, at risikoen på invasion er 

60/40 i en fredelig løsnings favør. Er du enig med ham?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja! Jeg tror, det er deromkring, vi er; og jeg sætter virkelig mit håb til, at det lykkes at komme med en 

fredelig løsning, der ikke går ud over ukrainerne.« 

Studievært Ida Wohlert: 

»Lad det være håbet for nu...og sidste ord også... Tak, fordi du besøgte os, Lars...« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Velbekomme!« 

 

  



 
 

Billedmateriale 

Alt billedmateriale er screendumps fra TV2-udsendelsen. 

 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen. 

 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen. 



 
 

 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, forklarer, hvorledes han 

ser mulighederne i tilfælde af en russisk invasion af Krim-halvøen eller hele Ukraine. 

 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, forklarer, hvorledes han 

ser mulighederne i tilfælde af en russisk invasion af Krim-halvøen eller hele Ukraine. 



 
 

 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, og journalist Ida Wohlert, 

TV2, i dialog om muligheder og perspektiver. 

 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen. 



 
 

 
Journalist Ida Wohlert, TV2. 

 


