
 
 

Atlantsammenslutningens mediemedvirken 
den 24. februar 2022: Ruslands invasion af 
Ukraine 
Atlantsammenslutningens daglige leder gæster TV2/News’ nyhedsudsendelse kl. 1000 

Medvirkende: Journalist Johan Engbo, TV2/News, og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, 

Atlantsammenslutningen 
 

SYNOPSIS 

I morgentimerne den 24. februar 2022 valgte Rusland at indlede militære operationer mod Ukraine. Det 

betød massiv tv-dækning, og blandt dagens gæster hos TV2/News var generalsekretær, ph.d. Lars Bangert 

Struwe. 

 

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 for-

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

ningen, 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 Johan Engbo: 

»Nu har vi fået nyt besøg. Frederikke Ingemann er simpelthen ved at sætte sig i studiet. Det tager vi med... 

 

Lars Bangert Struwe; du er også kommet i studiet nu her. Velkommen til! Du er generalsekretær i den sik-

kerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen, og jeg kan jo roligt sige: Du har fulgt den her situa-

tion meget, meget tæt på det seneste stykke tid. Jeg bliver nødsaget til at spørge dig: Selvom du har fulgt 

det meget tæt; selv om du har fulgt hele det her opløb, var jeg lige ved at sige, meget tæt...hvordan reage-

rede du, da du hørte nyheden her til morgen?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jeg blev rigtig ked af det, og jeg kan godt mærke følelserne køre i mig på det her punkt. Jeg kender folk, 

der bor i Ukraine. Jeg har været til møder med ukrainere gennem lang tid, og det er noget, der berører mig 

meget dybt; og det tror jeg, det skal gøre for os alle...altså...erkende det her...det er noget, der også be-

rører os. Det er det demokrati, der bliver løbet over ende af nogen, der har en helt anden verdensopfat-

telse end os selv, så på det punkt der kan jeg godt mærke, der kan godt komme lidt grøde i stemmen, om 

jeg så må sige, fordi jeg synes, det er svært at bibeholde den benhårde analyse af det her, når Vesten, som 

vi jo hører fra...fra Ukraine...det er menneskeliv...men læg i øvrigt mærke til, vi har internetforbindelse til 

dem stadigvæk. Det er jo lidt interessant, så det hele er ikke blevet slukket endnu dernede, og det er jo en 

lille positiv historie.« 



 
 
Journalist Johan Engbo: 

»...men sig lige... Du er jo vant til at analyse situationer som den, vi er i nu. Prøv lige at sætte lidt flere ord 

på det med følelserne, fordi mange er jo vågnet op her til morgen, og vi kan alle sammen forstå det her 

med en krig...en krig i Europa endda...og nu kan man sige: Det vi har set...det angreb...vi kan måske ikke 

kalde det krig endnu, men det er selvfølgelig alvorligt... Det ved alle, men det er jo også, som du er inde 

på...det er jo også et land...et demokrati...som er blevet angrebet?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja...og altså rigtig, rigtig meget analyse kører jo lige nu på, hvor mange kampvogne kommer der ind; hvor 

mange af de her kampvogne er fulgt med infanteri, sådan at de kan kæmpe i gaderne i en by og sådan 

nogle ting og sager; eller også taler vi om, hvordan kan man...er der forhandlingsbord, eller vi taler om, kan 

de her sanktioner virke...ikke...men bagved alt det der er der jo mennesker, og det tror jeg som analy-

tiker...så nogle gange stiller man sig tilbage som det iskolde røvhul, som bare kommer med den der kolde 

analyse, der hedder, at Vesten er under pres...eller demokratier er under pres...men det drejer sig også om 

mennesker...men lige nu må vi erkende, at hele Vesten...hele verdenens opfattelse med demokrati som det 

vigtigste...er under pres, og det har Putin jo sagt åbent siden München-konferencen i 2007. Vi har ikke villet 

forstå det, og det er måske i virkeligheden noget af det, der gør, at vi så er så chokerede her i dag, nemlig at 

han rent faktisk gerne ville løbe os over ende. Han vil gerne løbe demokratier over ende, fordi at han 

mener, verdenen bør være indrettet hans mening; og der er noget, som skal reageres meget, meget hurtigt 

på, fordi det er det, der kommer til at forme udenrigs- og sikkerhedspolitik og vores egen lille daglig-

dag...ikke bare i måneder, men jeg frygter også år.« 

(...) 

Journalist Johan Engbo: 

»Vi hørte tidligere på morgenen en dansk virksomhedsleder sige: Jamen; nu forlader de Ukraine; og jeg 

mener i virkeligheden ikke, at der er noget, der hedder Ukraine mere. Altså...sådan det var hans ord i det. 

Fortæl os lige: Hvad er det, som du ser det med de billeder, vi ser direkte fra Kiev? Hvad er det for et 

Ukraine? Hvad er det, der sker med Ukraine lige nu?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Det er Ukraine, der bliver i en krig erobret af Rusland, og vi har...rigtig mange i Vesten har fejlet, fordi vi 

har analyseret med vores rationelle tilgang. Vi har tænkt: Jamen, kan det her betale sig...men for at forstå 

russerne må vi altså ændre spor, og så bliver vi nødsaget til at tænke: Ære, nationalisme, historie... Det er 

de ting, som Putin har talt om siden 2007 og med kraftigere og kraftigere tale... Han lavede en historisk ar-

tikel sidste sommer, hvor han sagde: Ukraine er ikke Ukraine. Det er noget, der er skabt af bolsjevismen. 

Det er noget, som tilhører Rusland, og det er jo altså nogle historiske ord. Det er en historisk vending, som 

meget få vestlige eksperter...politikere...forsvarsfolk har villet acceptere, fordi det passer ikke ind, men vi 

har at gøre med to forskellige parallelle universer, der nu står over fo rhinanden, og det er det, der gør, at 

de billeder...billeder, vi ser live fra Ukraine...viser et Ukraine, som vi ikke er klar til at gå ind at forsvare, og 

som derfor falder, fordi de ikke har den...der er 44 mio. ukrainere eller sådan noget lignende...men de har 

ikke den militære struktur, der skal til for at slå igen over for Rusland. Vi kan nu sende våben ind i den. Det 

gør vi efter al sandsynlighed. Javelinmissiler til at nedkæmpe kampvogne med. Det kan være, at man ind-

fører...sender stingermissiler, eller hvad man nu finder på, men vi kan ikke lave de store våbensystemer, 



 
 
hvor at du skal have været trænet i årevis for at kunne bruge dem og gøre det effektivt. Det, der er det in-

teressante, er: Er der nogen, der begynder at blande sig i det her?; er der nogen, der synes det her, det går 

ikke...det er for farligt for os...de faktisk agerer selvstændigt. Det er der ikke tegn på på nogen...« 

Journalist Johan Engbo: 

»Hvem skulle det være?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Det kunne være stater inden for NATO. Det kunne måske være, at tyrkerne siger: Vi vil faktisk gerne være 

en stormagt. Vi vil gerne nu gå ind at vise, vi giver nu ukrainerne deres ret effektive dronesystemer og 

sender tyrkiske operatører ind og operere på dem. Hvis det sker, så kan det her skride fuldstændigt. Der er 

ikke tegn på, men det er det, vi bl.a. skal holde øje med, når nu I tager diskussionen om...om krig...som er 

så enormt vigtig, fordi det udløser simpelthen bare nogle ting i vestlige demokratier. Vi er meget lang-

somme til at komme op i gear, men når vi ramme de der gear, der hedder krig...truslen mod Vesten...så går 

det rigtig hurtig, og så kan det blive meget, meget grimt, men det er på ingen måde lige nu.« 

 


