
 
 

Atlantsammenslutningens mediemedvirken 
den 22. august 2022: Esbjerg Havn skal være 
NATO-havn 
Atlantsammenslutningens daglige leder gæster TV2/News’ nyhedsudsendelse kl. 0610 

Medvirkende: Journalist Christian Høgh Andersen, TV2/News; journalist Vibeke Daell Bjerrum; og 

generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen 
 

SYNOPSIS 

Forsvarsminister Morten Bødskov (Soc.dem.) indgår i dag en aftale, der gør, at Esbjerg Havn frem til ud-

gangen af 2023 skal udbygge for at kunne tage imod større militærforstærkninger fra bl.a. USA, Canada og 

Storbritannien. I denne anledning var generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe indbudt af TV2/News til 

at forklare betydningen deraf. 

 

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 Vibeke Daell Bjerrum: 

»Esbjerg Havn skal være en NATO-havn, og derfor underskriver forsvarsminister Morten Bødskov i dag [den 

22. august 2022] en aftale om at skulle udbygge havnen.« 

 

Journalist Christian Høgh Andersen: 

»Det er krigen i Ukraine, der har stillet nye krav til Danmark, og aftalen skal sikre, at Esbjerg Havn kan 

rumme det behov, de allierede lande har, når de bruger havnen som transithavn. Esbjerg Havn skal derfor 

udbygges, så den fremover er i stand til at modtage markant flere NATO-styrker og materiel på kortere tid.« 

Journalist Vibeke Daell Bjerrum: 

»...og lad os prøve at blive lidt klogere på, hvad det her indebærer. Jeg kan sige godmorgen og velkommen 

til dig, Lars Bangert Struwe - generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslut-

ningen. Hvad vil det sige, at man skal være en NATO-havn?« 



 
 

 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Det betyder, at Danmarks rolle sikkerhedspolitisk er under forandring lige nu. Vi er ved at blive det, man 

kalder for Host Nation, og det betyder, at vi ikke er en frontliniestat sådan direkte, men til NATO’s nordøst-

lige flanke - alt Estland, Letland, Litauen, Polen - hvis de skal forstærkes under en krise eller i værste fald en 

krig, så er Danmark blevet til det punkt, hvor at man sender forstærkningerne ind, og så bliver de så sendt 

videre; og der er det her, at der kommer Esbjerg Havn og nogle af vores lufthavne til at være helt afgørende 

i hele det her system, sådan så at vi kan være med til at sørge for, at der kommer forstærkninger videre in-

ternt i NATO.« 

Journalist Vibeke Daell Bjerrum: 

»Ja; og vi siger, at man skal kunne modtage flere styrker og mere materiel på kortere tid. Kan du prøve at 

sætte nogle flere billeder på, hvad det vil sige?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...altså...hvis man skal flytte store troppestyrker med kampvogne, så er det jo ikke kun kampvogne, 

du skal flytte. Det er også lastbiler; det er ammunition o.s.v. Så vidt jeg ved, her så den 24. [august 2022] så 

gør man et forsøg, hvor at man skal flytte 44 helikoptere og så 2.000 køretøjer og stykker gods, og der skal i 

øvrigt også landsættes folk i en lufthavn, så det er...hvordan får vi flyttet så meget som muligt så sikkert 

som muligt, for noget af det her er jo farligt gods bl.a. ikke, så hvordan får man egentlig gjort det, og det 

skal man kunne gøre hurtigt og effektivt og i øvrigt samtidig under militær beskyttelse, så det er sådan et 

større system, der skal sættes op; og så vidt hvad jeg forstår på Forsvarsministeriet, så skal man bl.a. nå til 

at grave dybere og videre i sejlrenden i Esbjerg, og man skal sørge for, at man selvfølgelig har de faciliteter i 

havnen, der gør, at man kan tage køretøjer som kampvogne o.s.v. ind, så det kan blive et meget stort pro-

jekt det her.« 



 
 
Journalist Vibeke Daell Bjerrum: 

»Hvad betyder det egentlig for NATO, at Danmark på den her måde lever op til rollen som Host-land, tror 

jeg du kaldte det før - altså ved at udbygge Esbjerg Havn eksempelvis?  

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen... Det er vigtigt... Vi kan jo se lige nu... Vi har ukrainekrigen... Der kan vi se, hvor vigtigt det er at få 

bragt forsyninger ind til ukrainerne, og her får Danmark en central rolle; og det er vigtigt for NATO, at det 

hele fungerer. En af de centrale ting i NATO det er, at du har afskrækkelse, så du kan vise over for en mulig 

fjende: Vi er faktisk klar; og ved at sige noget så lavpraktisk som vi har en havn, der faktisk kan modtage for-

stærkningerne, så sender man et vigtigt signal om, at selv i det små for de fleste, så gør man det 

klart...ikke...altså det her det er jo ikke at Danmark indkøber 400 nye fly eller sådan noget, men det er et 

andet budskab, nemlig vi er klar til at hjælpe og sørge for, at forstærkninger fra USA, Canada og Storbritan-

nien kan komme videre ind i den mulige krigsskueplads, man kan have.« 

 

Journalist Vibeke Daell Bjerrum: 

»...og hvad betydet det så for Danmarks samlede rolle, om du vil, i NATO?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...det betyder, at vi går ind og bekræfter den rolle, vi har nu, ikke, at vi er et land, der skal sende en-

heder til østflanken, Baltikum; vi er et land, der skal kunne modtage styrker; og så skal vi kunne tage os af 

sikkerhed til havs i vores...i Arktis...« 

Journalist Vibeke Daell Bjerrum: 

»...så er det mere en bekræftelse...en styrkelse...« 



 
 
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja...det er en bekræftelse af, at vi kan de ther, men det er en styrkelse af, hvad NATO kan samlet set.« 

Journalist Vibeke Daell Bjerrum: 

»...sagde altså Lars Bangert Stuwe fra Atlantsammenslutningen. Tak skal du have!« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Velbekomme!« 

 


