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Pensioneret 
brigade-
general: 
Idiotisk ikke at 
have tropper 
på Bornholm
Michael Hesselholt Clem-
mesen frygter, at Rusland 
kan placere missiler på 
Bornholm.

Danske F-16 kampfly skal bidrage til suverænitetshåndhævelse i Baltikum. Det er fly, som vi af og til ser ved Bornholm, nogle gange 
for at afvise russiske kampfly, når de kommer tæt på dansk territorium. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Fredens Hav er blevet et 
område med stor spænding
Militæranalytiker mener, at Danmark bør gøre sig 
overvejelser om forstærkning af Bornholm.

Af Holger Larsen

FORSVAR

– Man kan ikke længere anvende beteg-
nelsen Fredens Hav, som man sagde om 
Østersøen tilbage i 1980’erne og 90’erne. 
Jeg vil nærmere betegne det som et om-
råde med ret så stor spænding. 

En meget lille gnist eller misforståel-
se mellem Rusland og Nato vil kunne 
antænde et bål, som vil være svært at 
slukke igen.

Det siger Jens Wenzel Kristoffersen, 
analytiker ved Institut for Statskund-
skab ved Københavns Universitet, i en 
kommentar til den sikkerhedsmæssige 
situation omkring Ukraine, men også i 
forhold til de baltiske lande og østersø-
området.

– Det er en tilspidset situation, vi har 
i Ukraine, men også en begyndende til-
spidset situation i østersøområdet, me-
ner Jens Wenzel Kristoffersen.

Man har blandt andet oplevet, at seks 
russiske landgangsfartøjer har taget tu-
ren igennem Østersøen. 

I Sverige oplever man mystisk drone-
aktivitet over blandt andet atomkraft-
værker, og dronerne menes at komme 
fra havsiden. Sverige har sendt flere sol-
dater til Gotland. Nato sender et hol-
landsk krigsskib til Østersøen, og Dan-
mark bidrager med fregatten Peter Wil-
lemoes og fire F-16 kampfly til hen-
holdsvis Natos stående flådestyrke og 
til suverænitetshåndhævelse i Balti-
kum.

KRIG VIL KUNNE BREDE SIG
– Der er ingen tvivl om, at hvis der op-
står krig i Ukraine, er der en potentiel ri-

siko for, at det vil kunne brede sig til 
Østersøen. 

– Det kan ske på samme vis ved, at 
Rusland opmarcherer styrker ved de 
baltiske lande, og så vil Nato være tvun-
get til at svare igen, siger Jens Wenzel 
Kristoffersen, der kalder situationen al-
vorlig.

Han henviser til den såkaldte muske-
tered om, at angreb på et natoland er et 
angreb på hele Nato, og de tre baltiske 
lande – Estland, Letland og Litauen – 
har siden 2004 været medlemmer af 
Nato.

– Det er ikke på niveau med Cubakri-
sen endnu. Men det kan meget hurtigt 
spinne ud af kontrol. Jeg tror dog stadig, 
at Rusland vil tænke sig rigtig godt om, 
for der er store økonomiske interesser 
på spil. 

– Ikke mindst i form af gas- og ener-
giforsyningen til Europa, som giver 
Rusland store indtægter, siger Jens 
Wenzel Kristoffersen.

MÅSKE EN MINDRE INVASION
Militæranalytikeren mener, at meget 
kommer til at afhænge af resultatet af et 
møde fredag, som Nato har indkaldt 
udenrigsministrene til.

– Nato er klar til konstruktiv dialog 
mod Rusland, men vi vil ikke bringe 
fundamentale principper om europæ-
isk sikkerhed i fare, lyder det fra uden-
rigsminister Jeppe Kofod inden mødet.

Jens Wenzel Kristoffersen mener, at 
der fra russisk side kan blive tale om en 
invasion af måske en del af Ukraine:

– Putin kan ikke tåle at tabe ansigt i 
forhold til sin egen befolkning, så der 
vil måske komme en begrænset militær 
operation, som skal fremstilles som en 
succes og samtidig sende et signal til 

Nato om, at nu stopper den her udvidel-
sesfest, siger han.

FINLAND OG SVERIGE
Rusland har krævet, at Nato ikke opta-
ger flere medlemslande. Jens Wenzel 
Kristoffersen mener ikke desto mindre, 
at man i de neutrale lande ved Østersø-
en, Finland og Sverige, bør overveje at 
melde sig ind i Nato.

– Sverige og Finland står efter min 
vurdering forsvarsmæssigt svagt og vil 
ikke være i stand til at forsvare sig selv. 
Man skal ikke male alt for meget fanden 
på væggen. 

– Men jeg tror, at man i Finland og 
Sverige gør klogt i at overveje, hvad man 
agter at gøre rent alliancetilhørsmæs-
sigt, netop fordi Østersøen vil være et 
spændingsområde. Det er utænkeligt  
at tro, at man kan holde sig neutral  
samtidig med, at Nato skulle gå ind i en 
konfliktsituation i de baltiske lande og 
gerne vil bruge svensk og finsk terri- 
torium, mener Jens Wenzel Kristoffer-
sen.

OVERVEJELSER OM BORNHOLM
Militæranalytikeren mener, at den dan-
ske regering bør gør sig overvejelser 
med hensyn til forsvaret af Bornholm.

– Det er jo ikke for sjovs skyld, at 
svenskerne forstærker Gotland. Det er 
ikke fordi jeg tror, at russerne vil til at 
indtage Bornholm, men med en god mi-
litær forudseenhed og planlægningsho-
risont bør man nok kigge på, hvad man 
gør på Bornholm – og det gør man sik-
kert også.

Mener du, at det ville være fornuftigt at 
forstærke Bornholm?

– Ikke på nuværende tidspunkt, men 
jeg synes, at man skal gøre sig sine tan-
ker om, hvad man vil gøre på Bornholm 
i en situation, hvor Østersøen bliver et 
højspændingsområde, slutter Jens 
Wenzel Kristoffersen.

Det er jo ikke for sjovs 
skyld, at svenskerne 
forstærker Gotland

Jens Wenzel Kristoffersen
analytiker ved Institut for  
Statskundskab ved  
Københavns Universitet

Af Henrik Nielsen

FORSVAR
BORNHOLM

Bornholm er på samme måde som svenske 
Gotland ekstremt udsat for russisk land-
gang. Det mener militærhistoriker, pensio-
neret brigadegeneral Michael Hesselholt 
Clemmesen, som i 1986-1988 var chef for 
Bornholms Værns Kampgruppe.

Det fortæller Kristeligt Dagblad.
Ifølge Michael Hesselholt Clemmesen 

modsvarer indsatsen på forsvarsområdet i 
dag ikke det faktum, at situationen minder 
om den allerførste fase af Den Kolde Krig.

Han frygter, at missilsystemer i russiske 
Kaliningrad kan blive placeret på Bornholm 
i tilfælde af en konflikt mellem Rusland og 
Baltikum, og hvis han var folketingsmedlem 
fra Bornholm, ville han sige, at det er helt 
uacceptabelt, at øen ikke er sikret bedre.

– I tilfælde af at der bliver placeret missi-
ler på Bornholm, fordi vi ikke har forsvaret 
øen, sådan som svenskerne forsvarer Got-
land, så er vi sat skakmat, siger han til Kri-
steligt Dagblad.

TIP TIDENDE 24-7
56903000 · redaktion@tidende.dk


