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”Hvis krigen kommer”, stod der på 
den blåsorte pjece, som blev hus-

standsomdelt til danskerne i 1962, da den kolde 
krig var på sit højeste.

Statsminister Viggo Kampmann (S) havde 
skrevet forordet, og de 32 sider indeholdt infor-
mation om alt fra indretning af beskyttelsesrum 
til nødforsyninger, psykologisk krigsførelse og 
atomvåbens virkning. 

Siden faldt Muren, demokratier spirede frem 
og den vestlige verden syntes – i hvert fald for 
en tid – på vej mod fred og stabilitet. Men de 
seneste måneder er risikoen for krig igen krøbet 
ind i de europæiske sind.

Russisk troppeopmarchering langs grænsen 
til Ukraine og livlig aktivitet i Østersøen har 
fremkaldt dybe panderynker rundt om i Europa. 
Danmark har sendt jagerfly og soldater til Balti-
kum, i Finland diskuteres Nato-medlemskab, og 
på den svenske ø Gotland ruller kampvognene 
nu igen i gaderne som en advarende pegefinger 
vendt mod Moskva. 

Også herhjemme har udviklingen vakt debat, 
for hvilke scenarier bør danskerne forholde sig 
til? Og hvis katastrofen skulle ramme, er vi så 
overhovedet forberedt?

”På nogle punkter er vi meget klar. Vi har et 
godt beredskab i Danmark, det ser vi igen og 
igen, når uheldet er ude,” fortæller Rasmus 
Dahlberg, der er lektor ved Forsvarsakademiets 
institut for strategi og krigsstudier og ekspert i 
civilt-militært samarbejde. 

”Systemet har fungeret fint gennem årtier, 
hvilket vi blandt andet så i forbindelse med tog-
ulykken på Storebæltsbroen. Det skyldes først 
og fremmest, at vi har et åbent og tillidsfuldt 
samfund. Og når det skal gå stærkt, så er alle 
klar og støtter op.”

Den vurdering deler Johannes Lang, senior-
forsker ved Dansk Institut for Internationale 
Studier, DIIS, og ekspert i psykologiens rolle i 
moderne krigsførelse.

”Danmark har ikke oplevet mange store kriser 
siden Anden Verdenskrig, men det danske sam-
fund har en vigtig styrke: vores grundlæggende 
tillid,” siger han.

”Den gør, at vi lytter til myndighederne og sto-
ler på de informationer, vi får. De fleste af os 
stoler også på, at de fleste andre vil følge myn-
dighedernes opfordringer, og det motiverer os 
til at handle som et kollektiv. Tillid og den der-
tilhørende vilje til at følge retningslinjer og reg-
ler er en stor styrke i krisetider. Det gør Danmark 
til et effektivt kollektiv, når krisen rammer.”

Svenskerne er velforberedte
Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet har 
tidligere været tilknyttet Beredskabsstyrelsen, 
hvor han blandt andet har bidraget til udarbej-
delsen af rapporten ”Nationalt Risikobillede” 
fra 2017, hvori de 13 kriser førende eksperter 
vurderer, risikerer at ramme Danmark, gennem-
gås.

Det drejer sig blandt 
andet om oversvømmel-
ser, såkaldt højvirulente 
sygdomme, nukleare 
ulykker, cyberhændel-
ser, transportulykker og 
terrorangreb. Men selv-
om det danske beredskab 
ifølge Rasmus Dahlberg 
er godt rustet, er det mere 
tvivlsomt, om danskerne 
mentalt er parate i tilfæl-
de af, at uheldet er ude. 

”En krise er en uforud-
sigelighed, og med pan-
demien fik vi en forsmag 
på, hvordan det kan ram-
me. Med tanke på, hvordan folk kastede sig over 
lokumspapir i supermarkederne i marts 2020, 
så kan man godt blive lidt nervøs for den panik, 
der risikerer at opstå, hvis for eksempel russerne 
pludselig gør alvor af deres trusler,” siger han.

”Jeg tror, at der er meget langt hen til en egent-
lig krisebevidsthed i den danske befolkning. 
Coronakrisen har muligvis hjulpet en smule, og 
pandemien har uden tvivl har været en kærkom-
men lejlighed til at få testet beredskabet rundt-
om i styrelserne og afdækket, hvor bristerne i 
systemet findes. 

Men har danskerne mad i kælderen og kon-
tanter? Ved de, hvor de kan lytte til beredskabs-
meddelelser, hvis strømmen forsvinder? Det 
tvivler jeg på.”

Rasmus Dahlberg drager en parallel til Sverige 
og nævner de svenske myndigheders brochure 
”Hvis krisen eller krigen kommer,” som fik stor 
opmærksomhed, da den i 2018 blev delt ud til 
4,7 millioner husstande. Var det ikke en over-
reaktion?, lød det forundret fra omverdenen.

”Det var meget sigende, at det svenske initia-
tiv blev ignoreret fra danske myndigheders side. 
Man ville ikke engang diskutere risikoen for en 
krig eller krise i Danmark,” siger han.

hvis krigen rammer | Mens Rusland spiller med musklerne ved Ukraine og i Østersøen, er risikoen for krig trængt ind i den danske 
bevidsthed. Den danske tillid er en stor styrke, hvis krisen indtræffer, men der er stadig langt til en egentlig krisebevidsthed blandt 
danskerne, påpeger iagttagere

Er Danmark klar, hvis krig  
eller katastrofe rammer?

”Men min holdning har altid været, at det i 
hvert fald ikke kan skade at oplyse en befolk-
ning om de risici, man står overfor – faktisk er 
det en del af myndighedernes forpligtelser i et 
demokratisk land.”

Er bevidstheden om potentielle kriser mere til 
stede blandt vores naboer?

”Ja. Man skulle måske tro, at det var omvendt, 
eftersom vi – i modsætning til svenskerne – var 
besat for ikke så forfærdeligt længe siden. Men 
vi har ikke for alvor et katastrofe-mindset i den 
danske befolkning,” siger han. 

En del af forklaringen, vurderer Rasmus Dahl-
berg, er, at danskerne i modsætning til mange 
svenskere ikke lever med naturens potentielt 
ødelæggende kræfter som et vilkår i hverdagen. 

”Bevidstheden om 
samfundsrisici begræn-
ser sig hos de fleste dan-
skere til, hvad stigende 
vandstand vil betyde for 
værdien af vores hus,” 
siger han.

Er det et problem?
”Jeg tror, vi er ilde 

stedt, hvis der for alvor 
sker noget,” siger han og 
peger på sårbarheden i 
tilfælde af for eksempel 
en større strømafbrydel-
se.

”Sætter betalingssy-
stemerne ud, så bliver det hurtigt rigtig kritisk. 
De fleste forretninger vil lukke, fordi det er umu-
ligt at gennemføre transaktioner, og min på-
stand er, at der lynhurtigt vil opstå panik i en 
sådan situation. Hvilken valuta vil gælde, og 
hvem er de stærke? Det er dem, som har adgang 
til vand, mad og våben, og så er spørgsmålet, 
hvor lang tid der går, før vi ser bevæbnede ban-
der i gaderne.”

Diffuse farer er fremtiden
I disse uger diskuteres risikoen for en egentlig 
russisk invasion af Ukraine. Men tager man de 
danske briller på, er det langt mere diffuse trus-
ler i gråzonen mellem det civile og militære, 
man bør forholde sig til, vurderer Esben Salling 
Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakade-
miet og ekspert i forsvarsplanlægning.

”Et godt eksempel er de droner, som den se-
neste tid har cirkuleret over svenske atomkraft-
værker. Vi ved ikke, hvem der står bag, men det 
er et godt eksempel på, hvordan man med meget 
få midler kan skabe stor utryghed og usikker-
hed. Den form for små, fordækte operationer, 
der skaber tvivl om, hvorvidt vi kan regne med 
vores infrastruktur, det er nedbrydende for et-

hvert samfund og noget, et land som Danmark 
er meget sårbart overfor,” fortæller han. 

Hybridkrig er blevet et buzzword blandt mili-
tæranalytikere, men på Gotland har svenskerne 
i lyset af den russiske aktivitet i Østersøen opru-
stet på gammeldags manér. Og den svenske 
troppeflytning har samtidig aktualiseret debat-
ten om, hvorvidt Bornholm også er et potentielt 
mål. 

Her er det dog vigtigt at holde fast i, at et an-
greb på Bornholm er et angreb på Natos territo-
rium, understreger Esben Salling Larsen.

”Russerne har normalt en til to ubåde i Øster-
søen, mens tyskerne og polakkerne tilsammen 
har mellem 6 og 10. Og så har polakkerne des-
uden missiler, som kan ramme landgangsskibe 
på vej mod Bornholm. Ved et regulært angreb 
på dansk territorium, der har Nato altså noget 
at slå igen med,” siger han.

”Hvis russerne for alvor skulle ramme os, 
ville det snarere dreje sig om handlinger, som 
akkurat ikke betød, at Nato-forsvaret trådte i 
kraft.”

Et eksempel kunne være, fortæller Esben Sal-
ling Larsen, at et skib, som ikke officielt ejes af 
et andet land eller militær, ”lige kommer til at 
tabe lidt containere eller et par miner, således 
at vores allierede ikke længere frit kan benytte 
danske stræder og farvande, eller sejladsen gen-
nem dansk farvand blev decideret farlig. 

Det ville være en situation, hvor vi som nation 
ville være udfordret, fordi vi ikke ville kunne 
tilkalde Nato, og det samtidig ville gå hårdt ud 
over vores territoriale integritet og evne til at 
hænge sammen som land,” siger han.

”Grundlæggende kan du sige, at i dag er ’Hvis 
krigen kommer’-pjecen primært relevant i Ukra-
ine og de baltiske lande. Risikoen for egentlig 
væbnet konflikt er flyttet mod øst, og i Danmark 
skal vi forholde os til nogle helt andre scenarier 
end en invasion i Køge Bugt. ”

Radio med håndkraft
Gennem de seneste uger er der flere svenskere 
på sociale medier, som har lagt billeder op af 
gamle militæruniformer med teksten ”Klar!”, og 
i avisen Aftonbladet kan man læse artiklen ”Så-
dan taler du med dit barn, hvis det er uroligt for 
krig”.

Ifølge Jens Wenzel Kristoffersen, der er mili-
tæranalytiker ved center for militære studier ved 
Københavns Universitet og har boet i Sverige i 
mere end 10 år, lader den danske krisebevidst-
hed en del tilbage at ønske i sammenligning 
med vores naboer.

”Svenskerne har en helt anden bevidsthed 
om, at man risikerer at stå i en situation, hvor 
man må klare sig selv med mad, vand og varme 
i en periode,” siger han og nævner den svenske 
alliancefrihed, som betyder, at man i modsæt-

ning til Danmark står uden for Nato-samarbej-
det. 

”I Danmark synes der at være en opfattelse af, 
at så længe vi er medlem af Nato, så er vi sikret 
mod et angreb. Men Nato kan jo godt være travlt 
engageret andetsteds. Og det ændrer ikke på, at 
vi som samfund er ganske svagt rustet til at stå 
i en krisesituation. Vi kan højst forsvare os et par 
dage, og det bør vi nok overveje at gøre noget 
ved, mens tid er.”

Jens Wenzel Kristoffersen nævner et angreb på 
strømforsyningen som et område, hvor Dan-
mark efter hans vurdering er særligt sårbart.

”Det kræver ikke mere end et par velrettede, 
russiske missiler mod de danske elkraftværker 
eller nogle målrettede cyberangreb, så ligger 
Danmark ned rent elektronisk, og så går sam-
fundet i stå. Alt kan lægges ned meget hurtigt, 
og hvis det ikke er muligt at kommunikere digi-
talt, hvordan krisekommunikerer man så fra 
regeringens side til befolkningen?”, siger Jens 
Wenzel Kristoffersen.

”I Sverige opfordrer myndighederne folk til at 
have en radio, der kan oplades ved håndkraft, så 
man kan modtage informationer fra P4 Sverige, 
der er nødradioen herovre. Den form for bevidst-
hed om, hvad vi gør i en krisesituation, den har 
vi bare ikke i Danmark i samme omfang.” 

Krigens virkelighed er langt borte
Kåre Egholm, der er sognepræst i Vejlby Kirke 
og siden 2006 har været tilknyttet flyvevåbnet 
som værnspræst, nævner sidste weekends 
storm som et godt billede på den danske krise-
bevidsthed.

”På sociale medier var der mange, som lagde 
billeder op af væltede havestole og skraldespan-
de med en bemærkning om, at ’Malik viser tæn-
der’ og den slags. Det ser jeg som udtryk for, at 
vi i Danmark har et afslappet, måske nærmest 
ironisk eller lidt naivt forhold til farer og kata-
strofer. Det er over 100 år siden, Jeppe Aakjær 
skrev ’Du pusling-land, som hygger sig i smug, 
mens hele verden brænder om din vugge’, men 
måske passer det stadigvæk meget godt på dan-
skernes forhold til katastrofen,” siger han.

”Mit klare indtryk er, at krigens virkelighed er 
meget langt borte fra mange danskeres bevidst-
hed, og eksempelvis svenskerne, finnerne og 
balterne er langt mere opmærksomme på, at 
territoriale grænser er noget, man er nødt til at 
holde skarpt øje med. I de lande findes en latent 
ængstelighed i samfundet. I Danmark er vi geo-
grafisk så langt væk fra det umiddelbart farlige, 
at vi måske bliver lullet lidt i søvn, og jeg tror, 
der skal rigtig meget til, før danskernes mentale 
krisebevidsthed kommer op i gear. Det er på sin 
vis et privilegium, men det kan selvsagt også 
blive et problem, såfremt nogen en dag vil os det 
ondt.” 

Spørgsmålet er, i hvor høj grad det overhove-
det er muligt at forudse, hvori den næste krise 
består. Og, ikke mindst, hvornår den risikerer at 
indtræffe. Samtidig bør vi også huske på, at en 
meget stærk krisebevidsthed – især hvis forskel-
lige kriser optræder samtidig og forstærker hin-
anden – faktisk kan blive problematisk, fortæl-
ler Gorm Harste, der er lektor ved institut for 
statskundskab på Aarhus Universitet og forfat-
ter til en række bøger om krig. 

”Systemkriser – som for eksempel en pande-
mi, men sådan set også militære konflikter – 
lander næsten altid ud fra, hvilken bevidsthed 
vi har om dem. I en situation, hvor pandemi, 
klimakrise og nu militær konflikt er til stede i 
vores bevidsthed samtidig, er det enormt vig-
tigt, at vi faktisk taler kriserne lidt ned og holder 
dem adskilt, så de ikke accelererer til et apoka-
lyptisk niveau og dermed går ud over vores døm-
mekraft,” siger Gorm Harste.

”Det var det, der skete under den kolde krig, 
hvor en radikal, nærmest metafysisk krisebe-
vidsthed i atomkrigens truende skygge var til 
stede. Gud havde skabt verden, nu risikerede 
menneskene at afskaffe den. Den krisebevidst-
hed var så radikal, at både politikere og medier 
mistede overblikket. Men overblikket er fuld-
stændig afgørende for krisehåndtering, og det 
skal vi holde os for øje, også når det kommer til 
den aktuelle situation med Rusland og Ukrai-
ne.”  J

0”Jeg tror, vi er ilde stedt, hvis der 
for alvor sker noget,” siger lektor 
ved Forsvarsakademiet Rasmus 
Dahlberg. Og selvom moderne 
krigsførelse ikke nødvendigvis 
handler om soldater og kamp‑ 
handlinger, så peger flere  
iagttagere på, at danskernes  
krisebevidsthed er meget  
langt væk. På billedet ses  
Den Kongelige Livgarde på øvelse  
i Høvelte nord for København.  
– Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix.

”Har danskerne mad i 
kælderen og kontanter? 

Ved de, hvor de kan lytte  
til beredskabsmeddelelser,  
hvis strømmen forsvinder?  
Det tvivler jeg på.
RASMUS DAHLBERG,  
LEKTOR VED FORSVARSAKADEMIETS  
INSTITUT FOR STRATEGI OG KRIGSSTUDIER

Hvad er perspektivet?
Med Ruslands ageren ved grænsen til Ukraine  
og i Østersøen er frygten for krig igen blusset op.  
I vores nabolande er krisebevidstheden eksplicit, 
men hvor forberedt er Danmark og danskerne 
egentlig på risikoen for krig, kriser og katastrofer? 


