
 
 

Atlantsammenslutningens mediemedvirken 
den 3. februar 2022: Fremrykning af for-
handlingerne om et nyt forsvarsforlig 
Atlantsammenslutningens daglige leder gæster TV2/News’ nyhedsudsendelse kl. 0900 

Medvirkende: Journalist Dennis Ritter, TV2/News; journalist Katja Damkier Hansen, TV2/News; parti-

formand Jacob Ellemann-Jensen, MF, Venstre; og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, At-

lantsammenslutningen 
 

SYNOPSIS 

I anledning af udviklingen i ukrainekrisen har den borgerlige fløj i Folketinget endnu engang åbnet op for 

diskussionen om, hvorvidt det eksisterende forsvarsforlig skal genforhandles allerede ”nu”. Som følge af 

diskussionen, som blev igangsat af Venstre, blev generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe interviewet til 

en snak om, hvorvidt der er en reel grund til genforhandling på foranledning af ukrainekrisen; og hvad et 

nyt forsvarsforlig skal indeholde af aftaler om bl.a. materiel til forsvaret. 

 

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 gen-

nemført 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. 

 

  



 
 
Journalist Dennis Ritter: 

»På gr. af konflikten mellem Ukraine og Rusland vil blå blok...partierne i blå blok...nu have forhandlingerne 

om et nyt forsvarsforlig rykket frem.« 

Journalist Katja Damkier Hansen 

»Ja! Det er Venstres formand, Jacob Ellemann-Jensen, der udtaler sig; og if. ham gør den verserende kon-

flikt mellem Ukraine og Rusland den sikkerhedspolitiske situation så anspændt, at det derfor er nødvendigt, 

at man herhjemme går i gang med forsvarsforhandlinger [om et nyt forsvarsforlig, red.].« 

Journalist Dennis Ritter: 

»...og den udmelding får han opbakning til fra det konservative; Dansk Folkeparti, Liberal Alliance; Kristen-

demokraterne og Nye Borgerlige...altså en samlet blå blok. Forhandlinger er ellers - som det ser ud nu - be-

rammet til tidligst at begynde i slutningen af året [2022, red.].« 

Partiformand Jacob Ellemann-Jensen, MF: 

»Den sikkerhedspolitiske situation i verdenen...den kalder altså på, at man gør noget. Vi ser 130.000 rus-

siske soldater stå rundt om Ukraine. Vi ser en adfærd fra Rusland, som er temmelig aggressiv; og derfor så 

er vi også nødsaget til at tage vores egen sikkerhed alvorligt. Det er derfor, jeg siger: Jamen - det vil være 

rettidig omhu, at vi allerede nu begynder at tage fat i forhandlingerne om næste forsvarsforlig.« 

Journalist Dennis Ritter: 

»Ja...godmorgen kan jeg sige - Lars Bangert Stuwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen; og vi har jo 

et forsvarsforlig, der løber små to år endnu; og det diskuterer man nu, om man skal fremrykke forhand-

lingerne af det næste forlig. Er der grund til det?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jeg ved ikke, om der er grund til at fremrykke selve forsvarsforliget, men det er klart, at forsvarschefen 

[general Flemming Lentfer, red.] har været ude at sige, at man mangler ammunition, og forsvaret til dels 

ikke kan løse de opgaver, de er stillet; så en tilførsel af midler til forsvaret, så de hurtigt kan indkøbe det 

nødvendige ammunition fx...det vil være en rigtig god idé; men at sætte hele den her proces med forsvars-

forlig i gang sådan hurtigere end forventet, det kan give problemer, fordi at det gør, at statsministeren jo 

bl.a. skal samle sådan en bred forsvarsforligskreds; og det er ikke sikkert, at hun kan gøre det uden at have 

haft et tilløb til det.« 

Journalist Dennis Ritter: 

»...og er det i virkeligheden klogt...altså at fremrykke sådan noget her...sætte sig ved et forhandlingsbord 

på et tidspunkt, hvor vi har så tilspidset en konflikt... Aaltså...kunne der ikke være en risiko for, at man 

hastede noget igennem, som i virkeligheden kræver den allerstørste grundighed?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Der er ingen tvivl om, at det kræver grundighed, og det har hun [statsminister Mette Frederiksen, red.]; og 

på den anden side så har vi et forsvar, der fx mangler ammunition til mange forskellige våbensystemer, så 

man skal have afvejet det her; så en mulighed er, at man siger: Vi prøver måske at speede forsvarsforligs-



 
 
processen lidt op, men inden da der laver vi det, at vi måske tilfører nogle ekstra midler til forsvaret, så man 

kan købe det; og det andet er, at man kan gå ind at kikke på den EU-lovgivning, der er, som gør, at den 

siger, at alting skal sendes i udbud og sådan noget; men der er rent faktisk nogle undtagelsesmuligheder, 

hvis sikkerhedssituationen siger det, så dér kan man måske få sprunget nogle led over, sådan så at man 

hurtigere kan indkøbe de ting, man har brug for.« 

Journalist Dennis Ritter: 

»Nu har du nævnt ammunition et par gange. Det kan jo være...hvis vi...vores nuværende forsvar...hvor er 

det så ud over det, hvis du skal pege på nogle områder, hvor vi trænger til et løft for at blive tidssvarende?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...altså...problemet er, at vi har...vi har brug for... Vi skal male over hele paletten... Man skal opstille 

en brigade1, der kan udsendes. Den har behov for et jord-til-luft-forsvar. Rigtigt meget af vores forsvar er 

indstillet på de krige, vi har haft, og ikke de fremtidige krige, så man skal fx have jord-til-luft-forsvar til 

brigaden. Vi skal have fregatterne udstyret med områdeluftforsvarsmissiler, sådan så at man kan beskytte 

et større område. Man skal have kikket på, har hæren tilstrækkelig med antikampvognsudstyr. Vi har ikke 

rigtigt mødt fjendtlige kampvogne i Afghanistan, så det er ikke dét, der har været prioriteret, så man skal 

prioritere til en anden form for kamp end den, man havde for fem til ti år siden i Afghanistan og i Irak; og 

det kræver nogle meget store investeringer. Det gør jo også, at man skal kikke på den meget, meget dyre 

anskaffelse af afløseren for F-16-flyet...F-35’eren... Skal der i virkeligheden indkøbes flere fly, sådan så at 

man kan opstille en afskrækkelse over for Rusland, sådan så at Rusland ikke går i krig på noget tidspunkt, 

men bare tænker: Det kan gå rigtigt galt, hvis vi gør det, og derfor holder vi os fra det; og det jo altså, at 

Danmark og de andre stater i NATO skal vise: Vi er klar til de her ting, så det her går hen og bliver klare sig-

naler om, at vi vil hurtigere sørge for, at vores forsvar er stærkere. Det gør også, at man skal kikke på 

skibene. Skal vi have yderligere skibe? Skal de være stærkere? Skal de kunne lave fx antiubådskrigs-

førelse?...« 

Journalist Dennis Ritter: 

»Det går ikke at kæmpe fremtidens krige med fortidens våben, Lars Bangert Struwe... Tak skal du have, 

fordi du var med os...« 

  

 
1  En brigade er en hærenhed, som typisk består af tre til fem bataljoner, hvilket bringer den samlede personelstyrke 

op på 3.500-5.000 soldater. Der er tale om en troppeenhed bestående af elementer fra kamptropperne (infanteri 
og kampvogne samt artilleri); ingeniørsoldater; forsyningstropper m.fl., idet tanken er, at en brigade skal kunne 
operere på egen hånd i flere dage uden støtte. 



 
 
Billedmateriale 

Alt billedmateriale er screendumps fra TV2-udsendelsen. 

 
Partiformand Jacob Ellemann-Jensen, Venstre, udtaler, at det er tid til at fremrykke de nye forsvarsforligs-

forhandlinger. 

 



 
 

 
Journalist Dennis Ritter, TV2/News, interviewer via en Skype-forbindelse Atlantsammenslutningens daglige 

leder, generalsekretær, ph.d, Lars Bangert Struwe om, hvorfor man skal/skal ikke fremrykke forsvarsforligs-

forhandlingerne. 

 

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

 


