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BILLEDE KOLAGE OG KORT BAGGRUND HEROM - FRA DET SUCCEFULDE - DEBATMØDE I ÅKIRKEBYHALLEN FREDAG 

21.4.2017. MED TEMAET.: 

 

Et Forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund, der skræmmer bornholmerne. 

Verden har ændret sig dramatisk sikkerhedspolitisk. 

 

 

 

Folk & Sikkerhed har i sin Alternativ Forsvarsrapport kridtet banen op med bud på et relevant, robust og fremtidssikret 

dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål m.v. Oplægget - Rapporten  er til politikerne på Christian Borg  mfl. mhp 

når der om kort tid skal fastlægges rammerne for det nye forsvarsforlig gældende fra 2018. 

 

Med baggrund heri indledte formanden for Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm  Johnny G Larsen - Det meget 

succesfyldte debatmødet - med kort at trække baggrunden op for initiativet til debatmødet og det fremadrettede videre 

formål hermed.  

 



Herefter gik "startskuddet" til et spændende men også tankevækkende oplæg fra ph.d. Forsker Jeppe Trautner, 

Forsvarsarkademiet om bl.a. situationen i Østersøområdet med vægt på Bornholm.  

 

•Samt oplæg ved F&S - landsformand P.M. Andersen om hensigten med udarbejdelsen af Den Alternative Forsvarsrapport 

m.v. 

 

•Efterfulgt af et meget realistisk Krise og Konfliktspil om Østersøen på et 100 m2 stort gulvkort med Bornholm i 

hovedrollen. 

 

• Med baggrund heri  gennemførtes en meget spændende spørgsmål - dialog debat fra salen til et panel bestående af: 

 

 * CH - Bornholm’s OPKLBTN - OL Nicolai Abildgaard. * CH - Hjemmeværn Bornholm Holger Fuglsang Damgaard. Og 

Bornholms to folkevalgte politiker. Lea Wermelin (A) og Peter Juel Jensen (V). Samt kommunalpolitikerne Steen 

Frandsen (A) og Carl Ilsøe (W). Endvidere de to indlægsholder.  

 

 

Hvad gør vi hvis? 

 
•Uden at komme ind på den reelle trussel, som ifølge sagens natur er rimelig uforudsigelig, 

når man taler om risikoen for en nært forestående Sikkerhedspolitisk Krise (eller det der er 

være). Tegnede Jeppe Trautner, forsker ph.d. ved Forsvarsarkademiet i København, et 

rimeligt dystert- men nutidigt - billede af situationen i Østersø-området, i oplægget på Folk 

& Sikkerheds debatmøde i Aakirkebyhallerne.  

 

De fremmødte lyttede spændt til ekspertens oplæg og deltog aktivt  i det efterfølgende 

konfliktspil og den efterfølgende debat. 

 

 



KONFLIKTSPIL: 

Fire hold 

Deltagerne blev delt op i fire hold, der hver især skulle tage stilling til en eskalerende militær 

konflikt i det baltiske område. Der var lagt et kort over Østersøen, der dækker en tredjedel 

af konferencerummet. Med nogle til stede i rummet der har erfaring fra kaptajnsniveau og 

op. sikrede et vist overblik, når krisen opstår, og ”det gør den nu”. 

 

Første runde:  

Scenariet er Rusland i januar 2018, statskassen er tom, der er generalstrejke, Nationalgarden 

er indsat. I Europa er brexit i fuld gang, Skotland er på vej ud af UK. I USA vakler Trumps 

præsidentskab og det amerikanske styre er kaotisk. Nu kræver russerne en deeskalation af 

Kaliningrad-korridoren i FN. 

 

Spørgsmålet lyder:  

Skal Danmark sende fly og tropper til Baltikum, nu hvor russerne har besat rådhuset i 

Letland efter at en bilbombe har dræbt 28 i Narva? Grupperne får X minutter til at blive 

enige om et svar. 

 

Gruppe 3 siger ja, resten siger nej til at sende styrker over. 

 

Gruppe 3 argumenterer: Vi er jo med i NATO, USA har soldater i Baltikum, vi skal sende 

nogle F16-fly. 

 

De tre andre: Nej, vi skal hellere koordinere med de andre NATO-lande. Ikke gøre noget 

uden at konferere med vores allierede.  

 

Således forsatte spillet en tid med flere ”runder” og mange vigtige overvejelser og svære 

beslutninger etc.  

 

Billedkollagen giver et indtryk af debatmødets deltager store aktivitet og stilling tagene til 

mange vigtige overvejelser - beslutninger m.v.  

 

  



 

 

  

   

 
 

 

 



 

Efter det spændende spil bølgede debatten frem og tilbage med mange gode spørgsmål til 
panelet . Alle var enig om at her var der ikke tale om tanke spind etc .  

 

Og som Jeppe Trautner bl.a. præsiderede at truslen fra Rusland var reel samt at 

sikkerheden  i Østersøen er truet, at russerne kan blokere vandvejen til Baltikum ved at 

overtage kontrollen over Bornholm.  

 

Om kort tid skal politikerne på Christiansborg blive enige om et nyt forsvarsforlig - 

Spørgsmålet er vil de bl.a. tage højde for den alvorlige sikkerhedspolitiske situation i bl.a. 

Østersøområdet - Bornholm???  

 

F&S - Netværk - Bornholms bestyrelse vil i tiden frem hertil m.v. nøje følge debatten herom 

og målrettet arbejde for  at de bornholmske udfordringer ikke bliver glemt når 

beslutningen om indholdet i det kommende forsvarsforlig fra 2018 træffes. 

 

 

Med venlig hilsen på  vegne af bestyrelsen for Netværk Bornhom Folk & Sikkerhed  

 

Johnny G. Larsen 

Formand 

 


