Den civil-militære systemkrise
De ci vil-milit ære relati oner er i de senere år i stigende grad kommet under pres i
Danmark. Anklager om en elendig økonomist yring og en "rådden" kultur i
Forsvaret er f øget gennem luf ten. Denne artikel ønsker at f orklare, hvordan og
hvorf or det er kommet så vidt .
Af cand. mag. og ph.d. Robert Petersen .
Pub liceret på krig sviden skab.dk 6. maj 2013

Ind ledning
2012 kan meget nemt blive husket som et annus horribili s for Forsvaret . S ide n
2001 er Forsvaret i st igende grad blevet plaget af po lit iske sager eller civilmilit ære kr iser so m bl. a. Hommel-sagen, Jægerbogs-sagen, Fange- sagen og
st r idigheder o m økono mist yr ingen. Disse kr iser kan ikke længere bet ragt es so m
iso lerede fæno mener , men har t vært imod udviklet sig t il en civil- milit ær
syst emkr ise, hvor det flyver med anklager o m "råddenskab" og en "syg kult ur " i
Forsvaret . So m den t idligere po lit iker Rune E ngelbr et h Lar sen skrev på Politi kens
hje mmeside den 9. febr uar 2012: "Hvor megen råddenskab mo n slet ikke kommer
for dagens lys fra det bet ændt e magt fuldkomne rum, so m visse af Forsvaret s t op akt ørere lever i? Hvem ved. Men dét , der er blevet afdækket i de senere år, viser
en magt kult ur i Forsvaret s top, der i flere t ilfælde er så bet ændt so m en, der kunne
t rives i vaskeægt e dikt at urst at er." 1
I 2012 nåede syst e mkr isen en foreløbig kulminat io n . Året begyndt e dramat isk med
afslør ingen af det såka ldt e Papkasse-notat, der angive ligt dokument erede en
syst emat isk milit ær vildledning af po lit iker ne o m fanget allet i Irak. I januar
ændrede forsvar sminist er Nick Hækkerup på den måde post en so m forsvar schef
bliver besat på. Fremo ver skal der sendes en jo bansøgning t il minist eren, so m
vælger den ret t e og den nye for svar schef Pet er Bart ram fik jo bbet blandt i alt 21
ansøgere. 2 Det blev i høj gr ad t olket som et skr idt for at stramme den demokrat iske
kont rol med Forsvaret s t op. Desuden bebudede for svar sminist eren i juni, at han
agt ede at nedlægge Forsvar sko mmandoen og placer e den milit ære lede lse i
minist er iet . 3 Det sket e eft er en ar be jdsgruppe havde gennemgået flere forskellige
modeller for en ny organiser ing af Forsvaret s ledelse . 4 I no vember blev der indgået
et bredt forsvarsfor lig, so m pålagde Forsvaret hvert år at spare melle m 2.5 og 2.7
mia. kroner fr em t il 2017. 5 De fo lkeva lgt e polit ikere udskød beslut ningen o m at
nedlægge Forsvarsko mmandoen, men det ændrer ikke på den kendsger ning, at
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Forsvaret fre mo ver både vil være u nderkast et st ørre demokrat isk ko nt rol og
samt idig have langt færre ressourcer t il rådighed.
S yst emkr isen er – posit ivt bet ragt et – et afgr ænset fæno men og vedrør er pr imært
for ho ldet melle m Forsvaret s ledelse og de fo lkevalgt e po lit ikere. Det er med andr e
ord ikke mu ligt at påvise en ændr ing i Forsvaret s int er nat io nale engagement , so m
fort sat nyder en st or polit isk popular it et . Beslut ningen o m at sende Flyvevåbnet i
kr ig mod Libyen blev enst emmigt beslut tet af Fo lket inget i mart s 2011 . 6 Der var
ligeledes et massivt flert al bag beslut ningen o m at sende et t ransport fly t il
int er vent io nen i Mali i januar 2013. 7 På den anden side kan syst emkr isen ikke
undgå at påvirke Forsvaret s akt ivit et er . Ideelt set vil vi i fremt iden få en bedre
civil- milit ær ledelse, so m vil udnyt t e de spar so mme ressourcer bedst muligt og
videreføre Forsvaret s int er nat io nale engagement . Skrækscenar iet er, at Forsvar et
ender
so m en handlingsla mmet , under finansieret
og gennempo lit iseret
organisat ion. Faren er også, at den nuværende t ilst and af civil - milit ær mist illid
bliver kronisk. So m oberst Lar s Møller skrev i Ekst ra Bladet i juni 2012: "De n
enest e far e ved denne vis io nære og fremadskuende proces er, at forsvaret ender
so m Hillerøds nye rådhus. Noget , der er ubru geligt langt ude på landet , væk fr a
alfar vej, er kost bart , uden bet ydning og helt uden kunder. " 8
Denne art ikel ønsker at forklar e, hvordan det er kommet så vidt . Det vil ske ved at
analysere følgende t re forklar inger på, hvor dan og hvor for vi er havnet i en civilmilit ær syst emkr ise:
1. Forsvaret er "råddent " eller "sygt "
2. Det er polit iker nes skyld!
3. Forsvaret s ledelse er t vunget t il "organisatorisk hykler i"
Målet med art iklen er også, at præsent ere min egen forskning på o mrådet . Fra 2006
t il 2012 skrev jeg på en ph.d. -afhandling o m civil- milit ære relat io ner og den
demokrat iske ko nt rol med Forsvaret , som blev forsvaret på Roskilde Univer sit et
den 31. august 2012. Jeg ønsker med andre ord både at analyser e debat t en o m
Forsvaret med udgangspunkt i de t re forklar inger , men også at præsent ere min
egen forskning på o mrådet .
Begreber
En kr ise kan defineres på forskellige måder, men har nor ma lt alt id følgende
karakt er ist ika: Den anses so m en ser iøs t russel mod st at us quo, den ko mmer
nor malt uvent et og den skaber en hø j grad af usikker hed. Ud fr a den bet ragt ning er
en civi l- mi litær kri se en sit uat ion, hvor de milit ære leder e og de fo lkevalgt e
beslut ning st agere st år op imo d hinanden og hvor der er en høj grad af mist illid. E n
sådan kr ise kan udvikle sig t il et punkt , hvor det kan blive nødvendigt med et
polit isk indgreb i milit æret for at genskabe st at us quo .
Det er samt idig nødvendigt at advare mod , at gøre hvert enest e problem i Forsvaret
t il en civil- milit ær kr ise. Forsvaret er en st or organisat io n og har siden 1991
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jævnligt været indsat i kr ige eller kr igslignende operat io ner . Nat ur ligvis sker der
excesser og uheldig adfærd uden at det behøver at være udt r yk for en genere l
t endens. Når jeg ikke dest o mindr e anvender begrebet systemkri se skal det forst ås
på den måde, at de nuværende konflikt er o m Forsvaret eft er hånden har ant aget et
omfang, hvor der ikke længere kan t ales o m iso lerede episoder, hvor eft er alt
vender t ilbage t il det gamle. I st edet er der blevet sat grundlæggende
spørgsmålst egn ved den eksist erende model for demokrat isk kont rol. Følgende
for ho ld giver mig grund t il at hævde, at vi st år med en civil - milit ær s yst emkr ise:
1. Høj grad af mist illid melle m d e civile og de milit ære akt ører
2. Opst ramning i den demokrat iske kont ro l (ændr ing i ansæt t elses met ode t il
post en so m forsvarschef og planer o m at nedlægge Forsvarsko mmandoen)
3. Hård ret or ik. Anklager om "r åddenskab" eller "syg " kult ur
4. Kr it ik af Forsvaret s økono mist yr ing og øget kont rol med Forsvaret s økono mi
5. Store besparelser so m følge af forsvarsfor liget i 2012
S yst emkr isen er heller ikke ko mmet fra den ene dag t il den næst e. Aller ede i juni
2002 – i kølvandet på den såkaldt e Hvi dt-sag II (også kendt so m Paradesagen,
hvor polit isk pres t vang forsvarschefen , genera l Chr ist ian Hvidt , t il at t ræde
t ilbage i ut ide eft er en st r id o m pr isen på en afskedsparade ) – udt alt e den nye
forsvarschef Jesper Helsø, at han bakkede fuldst ændig op o m sin forgænger o g at
forsvarsminist erens adfærd i st r iden udgjorde et "t illidsbrud". 9 Et år senere – i
2003 – skrev de t o Venst re-polit ikere Troels Lund Poulsen og Søren Gade en bog,
hvor de o mt alt e eks ist ensen af en "usund konkurrence" me llem Forsvarsminist er iet
og Forsvar sko mmandoen. Et problem, so m eft er deres mening bedst kunne løses
ved en sa mmenlægning af minist er iet og Forsvarsko mmandoen i en såkaldt
"Pent agon- model". 10 I en af de sjæ ldne videnskabelige publikat ioner om e mnet
undersøgt e specialest uderende Nie ls Klingenberg Vist isen de civil- milit ære
relat ioner i Danmark fr a 1990 t il 2006. Han skrev t il slut : "Ko nklusio nen er
således at der er reelle problemer i de civil - milit ære relat io ner, og at problemer ne
er opst ået og forværret i per ioden fra 1990 t il 2006. " 11
For at forst å syst emkr isen bedre er det samt idig nødvendigt at skelne me llem civilmilit ære kr iser (so m t idligere defineret ) og polit iske sager. S idst nævnt e er sager i
relat ion t il dansk forsvarspo lit ik, men hvor konflikt en pr imært er mellem de
fo lkevalgt e ledere, dvs. mellem reger ingen og opposit ionen i Fo lket inget . En sådan
st r id blev fx udløst af do kument ar filmen Den hemmelige krig i 2006, hvor
filminst rukt ør Chr ist offer Guldbr andsen prøvede at bevise, at danske
spec ialst yrker ( med den borger lige reger ings vidende) angiveligt havde udleveret
afghanske fanger t il mishandling og t ort ur i amer ikansk fan genskab i 2002. Filme n
udløst e st ore kont roverser s idst i 2006 og i begynde lsen af 2007. Po int en er, at
st r iden pr imært blev set so m en magt kamp me llem Fogh -reger ingen og
opposit io nen i Fo lket inget – ikke so m en civil- milit ær kr ise.
Det skal imidlert id underst reges, at det oft e kan være svært at skelne melle m en
civil- milit ær kr ise og en po lit isk sag , for di begge t yper konflikt er er vævet ind i
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dansk for svar spo lit ik . Der er heller ikke noget t il hinder for, at en po lit isk sag kan
blive o mdannet t il en civil- milit ær kr ise. Fange-sagen i 2010-2012 er et eksempe l
på en konflikt , der gennemgik en t ransformat io n fra en po lit isk sag t il en civil milit ær kr ise. I 2010 lagde organisat ionen Wi kileaks – so m har specialiser et sig i
at lække hemme lige dokument er – et stort ant al a mer ikanske sagsakt er om kr igen i
Irak ud på int er net t et . Lækagen afs lørede , at Fo lket inget i flere sit uat ioner havde
fået mangelfu lde oplysninger o m den danske fangepo lit ik i Irak. Det ført e t il
nedsæt t else
af
to
under søgelser
(i
hhv.
Forsvarsminist er iet
og
Forsvar sko mmandoen) , so m i december 2011 blev indst illet t il fordel for den
såka ldt e Irak-ko mmissio n, so m skulle kulegrave den danske fangepo lit ik i Irak og
Afghanist an. Forsvar schefen valgt e i den forbindelse at fremlægge de foreløbige
result at er af Forsvar sko mmandoens egen under søgelse, so m afs lørede, at den
danske fangepo lit ik havde været meget mangelfuld og vild ledende. Der skabt e en
st or polit isk vrede, so m dog i før st e omgang blev ret t et mod den t idligere
mangeår ige forsvar sminist er Søren Gade – ikke mindst fordi det kunne bevises, at
Forsvar sminist er iet i mindst et t ilfæ lde havde censureret en rapport t il Fo lket inget
med oplysninger o m t ort ur i irak iske fængsler. Sagen blev med andre ord behandlet
so m en po lit isk sag og der lød endda krav om en r igsret ssag mod den t idliger e
minist er. 12 I februar 2012 ( int eressant nok på et t idspunkt , da post en so m
forsvarschef blev slået op med et st illingsopslag ) fik dagbladet Politiken fat i
oplysninger o m det såkaldt e Papkasse-not at, so m angive ligt bevist e, at højt st ående
officerer havde vildledt Fo lket inget om ant allet af fanger i Irak. Debat t en skift ede
hereft er fokus, al snak o m en r igsret ssag blev gle mt og opmærkso mheden ret t ede
sig i st edet udelukkende mod det milit ær e ansvar for den danske fangepo lit ik. På
den måde overgik Fange- sagen fra at være en po lit isk sag i 2010 -2011 t il at vær e
en civil- milit ær kr ise i 2012. Der blev eft er følgende iværksat en t jenest emandssag
mod fem højt st ående o fficerer, so m i februar 2013 slut t ede en "advarsel" og en
"ir et t esæt t else" t il t o af de fem o fficerer ne. 13
Skema: Politiske sager og civi l- mi litære kri ser
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Den mest omt alt e po lit iske sag er Lækage-sagen, hvor "nogen" i apr il 2007
lækkede t il medier ne, at danske specialst yrker sku lle sendes t il Irak for at
bekæmpe irakiske oprørere. Fo lket inget s Udenr igspo lit iske Nævn fik skylden for
lækagen og det blev ant ydet , at det kunne føre t il rest r ikt io ner i de oplysninger,
so m Nævnet fik. Det blev også ant ydet , at hvis den skyldige blev fundet kunne
vedko mmende blive st raffet med fængsel. 14 Det er siden ko mmet frem, at det
sandsynligvis ent en var forsvarsminist er Søren Gade eller hans pressechef Jaco b
Wint her, so m lækkede nyheden o m udsendelsen t il pressen. Det kan diskut eres,
hvem det nøjagt igt var og o m det sket e ved et uheld eller i et bevidst forsøg på
spin. Wint her blev sigt et af po lit iet for lækagen, men sigt elsen blev fr afaldet , fordi
bevisgrundlaget var for t yndt . 15
Lækage-sagen var alvor lig, fordi det ikke "bare " var en lækage. Uanset hvor for
lækagen fandt st ed , blev der gjort et særdeles bevidst forsøg på at plant e ansvaret
hos opposit io nen i Det Udenr igspo lit iske Nævn, hvilket gør sagen bet ydelig mere
alvor lig. En anden væsent lig kendsger ning ved Lækage- sagen er, at den umuligt
kan bet ragt es so m en civil- milit ær kr ise. Selvo m sagen t og sit udgangspunkt i e n
lækage af milit ære hemmeligheder foregik konflikt en fr a st art t il slut melle m
reger ingen og opposit io nen i Fo lket inget . Ingen har nogensinde hævdet , at
højt st ående officerer skulle have sp illet nogen rolle i sagen. De t o hovedmist ænkt e
i Lækage- sagen – Gade og Wint her – var begge civile ledere. Det ændrer dog ikke
ved, at Lækage- sagen o ft e nævnes so m et eksempel på en "syg" eller "rådden "
kult ur i Forsvaret . Nedenst ående udklip fr a Politiken i december 2011 er
sympt omat isk for, hvordan Lækage- sagen aut omat isk kædes sammen med
Forsvaret s ledelse ( det samme gælder i øvr igt også ideen o m at kæde Abu Ghraibskandalen t il Forsvaret s ledelse ).

Fremst ående po lit ikere har selv bidr aget t il denne for virr ing, hvad ent en det er
sket af uvidenhed eller bevidst . I juni 2012 udt alt e S F's forsvarsordfør er Ho lger K.
Nielsen sig o m bes lut ningen o m at nedlægge Forsvar sko mmandoen og føjede i den
for bindelse Lækage-sagen t il Forsvarsko mmandoens syndereg ist er :
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Der er ingen tvivl om, at de f orskellige sager der har været oppe – f or eksempel
Jægerbogsskandalen, den f alske oversætt else, den lækagesag der va r og så videre
– har meget at gøre med, at man i Forsvarskommandoen har haf t svært ved at
omstill e sig ti l en ny tid, hvor man på den ene side godt vil have en vi s åbenhed i
f orhold til off entligheden, men på den anden side ikke rigtig kan admi nist rere
denne åbenhed på en tilf redssti llende måde. Det giver nogle spændinger og det er
en læreproces, man skal igennem og som man også kommer igennem ef ter mi n
opf attelse. I den f orstand t ror jeg nok, at det er vigti gt nok, at man f år den
strukturændring, som f orsv arsmini steren l ægger op til i dag. 16
Hvor for er det nødvendigt at skelne melle m po lit iske sager og civil- milit ære
kr iser ? Der kan sagt ens føres en t roværdig argument at ion for, at po lit iske sager og
civil- milit ære kr iser er t o sider af samme mønt – dvs. sympt omer på den samme
syst emkr ise. I praksis er det dog nødvendigt at skelne for net op at kunne for st å
syst emkr isen. E n sag so m L ækage-sagen de mo nst rerer , hvordan milit ær e
hemmeligheder i de senere år er blevet misbrugt i po lit iske magt kampe. Ho lger K.
Nielsens o mt ale af L ækage-sagen i juni 2012 illust rerer også faren ved forkert e
årsagsanalyser . Hvis Forsvaret s ledelse får skylden for alt , hvad der er gået galt o g
herunder også får sk ylde n for for ho ld, som ledelsen påvise ligt ikke har haft noget
ansvar for, er det ikke bare uret færdigt eller et udt r yk for sjusk, men også
pot ent ielt far ligt . Det lyder muligvis melodramat isk, men det skal er indres, at
Forsvaret hver enest e dag er invo lveret i handlinger, so m kan føre t il t ab a f
menneskeliv. Fejlagt ige ændr inger i den demokrat iske kont rol kan i vær st e fald
gøre mere skade end gavn.
I de følgende sider vil jeg gennemgå t re forklar inger på syst emkr isen, so m i
forskellig grad har vær et omt alt i o ffent ligheden . Deres subst ans var ie r er meget og
den mest populære forklar ing er ikke nødvendigvis den mest velunder byggede:
1. forklaring: Forsvaret er " råddent" eller " sygt"
For blot et par år siden ville de flest e folkevalgt e po lit ikere sandsynligvis have
afvist , at Forsvaret skulle have en "syg " eller "rådden" kult ur. Så sent so m i maj
2007 int er viewede jeg den t idligere r adikale udenr igsminist er Nie ls Helveg
Pet ersen på Chr ist iansborg og spurgt e ham bl. a., hvor vidt der nogensinde havde
været grund t il at bet vivle Forsvar et s loyalit et t il demokrat iet . T il det svarede
Helveg: "Nej, det vil jeg sige nej t il. Nu kan man sige... jeg ved ikke o m jeg er den
rett e at spørge, fordi jeg selv sad fr a 1993, og i en st or del af per ioden prøvede jeg
selv at st å ved roret . Det er sjældent man... (uklar e ord, t aler lavmæ lt ) ...ser
anfægt elser af den demokrat iske kont rol, når man er demokrat isk valgt . Så det var
sådan lidt ... det synes jeg sådan set ikke! " 17
To år senere var Niels Helveg Pet ersen en af dem, so m anså Jægerbogs-sagen so m
et bevis på en "syg " kult ur i Forsvaret . Som han dengang udt alt e t il medier ne:
"Hele hist or ien o mkr ing Forsvarsko mmandoens skandalehåndt er ing af jæger bogen
viser jo, at der et klart beho v for at lave om på s yst emet . Den logiske konsekvens
af denne her sag er, at gener alen skal have kont or ved siden af forsvarsminist eren.
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(...) Vi skal sikre, at de befinder sig i samme miljø og ikke adskilt so m i dag, hvor
t ingene ligger langt , langt væk fra den demokrat iske kont ro l ovre i
Forsvar sko mmandoen. Hvordan det rent prakt isk skal ske, skal vi diskut ere. Men
vi ko mmer ikke uden o m denne her dis kussio n oven på jægersagen. " 18 Ved en
anden lejlighed sagde Helveg: "Forsvar skommandoens usunde kult ur ska l vi t il livs
én gang for alle. " 19
Det er muligt , at denne forklar ing opr indelig ko mmer fr a milit ærsocio log Henning
Sørensen. Han skrev allerede i 1990’er ne kr it isk o m den demokrat iske kont rol med
Forsvaret . 20 I sept ember 2010 skrev han en kronik i dagbladet Politi ken, hvor han
gav flere eksempler på, hvad han anså so m brud på den demokrat iske ko nt rol.
Kronikken slut t ede med følgende do m:
Der er således st rukturelle, f unktionelle og konkrete danske grunde til at st yrke
den demokrati ske kont rol med f orsvaret. De f remlagt e danske eksempler vi ser, at
nogle militære chef er har etableret den sel vf orst åel se, at det er i orden at
overtræde, f orvanske, f ordrej e, f ortie og f orhindre vigtige og sande inf ormationer
til off entligheden. Denne udemokratiske kultur sker uanset emne (militær, politi k,
økonomi, organi sation), overtrædel sesf orm, værn, grad (på all e chef niveauer f ra
OB/KD og opef ter) og f unktion. Og den mødes sjældent af politi ske sanktioner.
Derf or er både milit ære chef er og politikere ansvarlige. Og deres adf ærd t ruer det
grundlag, som danske udenrigs - og sikkerhedspolitiske besl utninger t ræf f es på. E r
denne diagnose rigtig, er en hurt ig og enkel behandli ng at nedsætt e en
f orsvarskommi ssion til i ndsamling af data om, hvor, hvornår og hvordan
udemokrati sk chef optræden har f undet st ed. En sådan kommi ssionsberetni ng bør så
blive pligtl æsni ng på off icersskoler og Forsvarsakademiet. Så lærer militære
chef er, at deres f okus ikke skal være f orsvaret s image, men landets vel. Vi skal
kort sagt have en mindsket mil itari sering af samf undet gennem en øget
demokrati sk kontrol med f orsvaret. 21
I praksis er det o ft e meget uklart , hvad det egent lig er, so m er "sygt " eller
"råddent " ved Forsvaret . Er det fordi Forsvaret har udvik let sig t il en udemokrat isk
"st at i st at en", der ikke lyt t er t il de fo lkevalgt e ledere ? E ller er det t vært imod
fordi Forsvar et er blevet for po lit iser et og ikke siger fr a over for po lit iker ne ? Det
er ikke s må nuanceforskelle, men væsent lige spørgsmå l med vidt for skellige
implikat ioner . Dagbladet Politiken har længe vær et et af de danske medier, so m
har skrevet mest kr it isk o m Forsvaret . Men Politiken har i den for bindelse også
flere gange demo nst reret en st or usikker hed om, hvad årsagen t il problemer ne er:


I en leder i Politi ken o m forsvarsminist erens planer o m at refor mer e
Forsvaret s ledelse st od der i mart s 2012: "I ngen, der har fulgt
Forsvar sko mmandoens ageren gennem de sidst e t i år, kan vær e i t vivl o m, at
der har udviklet sig en enerådende kult ur, hvor offent ligheden udmær ket kan
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vildledes, sandheden fordrejes og po lit ikerne ignoreres, hvis sit uat io ne n
kræver det . " 22
I apr il 2012 beg yndt e Politi ken at skr ive fler e art ikler o m den danske forpost
Armadillo i Afghanist an, so m angive ligt blev fast ho ldt trods hård modst and
fra Taliban og t ab af fem danske so ldat ers liv . Forpost en blev rømmet i
eft eråret 2010, men ifø lge Politiken havde st illingen allerede halvandet år
t idligere udsp illet sin milit ære ro lle . Po lit iske kalkulat io ner på S lot sho lme n
t vang imidlert id Forsvaret t il at fast ho lde basen i for lang t id. Det fik
Politiken t il at skr ive følgende i en leder i apr il 2012: "Det er et gruso mt , og
i det mindst e moralsk ansvarspådragende, svigt forsvarsledelsen har gjort
sig skyld ig i. Det abso lut t e minimum de so ldat er, der kommanderes i kamp
kan for vent e af deres overordnede er at de selv t ror på missio nens milit ær e
mening. I st edet er de i samspil melle m for svar sledelsen og daværende
forsvarsminist er Søren Gade blevet reduceret t il bønder på et polit is k
skakbr æt . Sendt i kamp for en værdiløs base. " 23
Politiken fulgt e op med en leder i august 2012, hvor der ( igen med t anke på
indsat sen i Afghanist an) ligefrem blev argument eret for, at milit ære
beslut ninger fremo ver sku lle være renset for po lit isk indblanding:
"Forsvarsminist er en har iværksat en r efor m af for svaret s organisat ion.
Tanken er at br inge den milit ære rådgivning t æt t ere på minist er en. Det bør
ske på en måde, so m fjer ner selv mist anken o m, at danske so ldat er kan få
ordrer, der er mere po lit isk end milit ært begrundede. Både so ldat er ne og vi
andre må kunne have fuldst ændig t illid t il, at der ikke sker po lit isk
indblanding i de milit ære beslut ninger. " 24

For at opsummere ment e Politiken i mart s 2012, at Forsvaret var mor alsk suspekt ,
fordi det var en "st at i st at en" og afkoblet fra den demokrat iske kont rol. Aller ede i
apr il 2012 skift ede argument at io nen og Forsvaret s udsendt e so ldat er var pludselig
omdannet t il "bønder på et polit isk skakbr æt ". Holdningsskift et blev fuldendt i
august 2012, hvor Politikens lederskr ibent i ramme alvor gav udt r yk for, at krig
var blevet alt for alvo r lig t il at blive over ladt t il fo lkevalgt e po lit ikere . I det
omfang det er muligt at finde ho ved og hale går det t rods alt so m en rød t råd i
argument erne, at alle problemer kan føres t ilbage t il en eller anden udemokrat isk
og "syg" t ankegang i Forsvaret .
Trods alle d isse uklar heder, har forklar ingen o m "råddenskab" haft st or polit isk
gennems lagskraft . Det Radikale Venst re er et af de part ier, so m mest markant har
købt synspunkt et om en "rådden" kult ur i Forsvaret , hvilket blev for muler et på
skr ift i Radikale pri ncipper f or f orsvarspolitikken i 2011:
I et demokratisk samf und er det af gørende, at politi kerne kan kont rollere
Forsvaret. Flere epi soder gennem de si dst e år har vi st, hvordan ledere i Forsvaret
har f orholdt minist eren oplysninger, handlet i modst rid med politi ske besl utninger
eller direkte overt rådt straf f eloven. Det er er (si c) undergravende f or demokrati et s
spilleregl er. Formel demokrati sk kont rol med Forsvaret betyder også, at
22
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politikerne har et reelt ansvar f or at udøve den. I en situatio n hvor danske
militære styrker akti vt anvendes i int ernat ionale operati oner - og danske soldat ers
liv sættes på spil - er et tæt og tillidsf uldt f orhold mell em Forsvarskommandoen og
den poli tiske l edel se desuden af gørende. Derf or er der brug f or at ændre
virksomhedskult uren i Forsvaret. A rbejdsdelingen mell em f olkeval gte pol itikere og
Forsvaret skal slås f ast, og det skal si kres, at politiske beslutni nger ef terleves. 25
I eft eråret
2011 blev der afho ldt
fo lket ingsvalg i Danmark, so m
Socialde mokrat erne, Socialist isk Fo lkepart i og Det Radikale Venst re vandt og de
t re part ier dannede dereft er reger ing med Helle T horning S chmidt so m
st at sminist er. I det nye reger ingsgrundlag st od der om Forsvaret s ledelse:
"Reger ingen vil modernisere ledelsen af forsvaret , s å den t ilpasses fremt idens kra v
i for ho ld t il koordineret og effekt iv ressourceudnyt t else og opgavevaret agelse. I
den for bindelse skal det over vejes o m en grundlæggende ændret st rukt ur i
forsvaret s t op samt en refor m af forsvaret s personalest rukt ur vil kun ne bidrage t il
et mer e effekt ivt forsvar. " 26
Selvo m reger ingsgrundlaget alt så ikke dir ekt e nævner noget om en milit ær
"råddenskab" er det t ydeligt fr a andre kilder , at både de økono miske problemer og
de t alr ige civil- milit ære kr iser samt po lit iske sager har ført t il kravet om en r efor m
af den demokrat iske ko nt rol. Noget , som blev for søgt gennemført i 2012.
***
Forklar ingen o m en "rådden" e ller "s yg" kult ur er på mange måder en fr ist ende
årsagsanalyse. Den er sexy, giver en let forst åel ig forklar ing på, hvor for der er
opst ået en syst emkr ise og den er heller ikke nem at skyde ned, fordi der
indiskut abelt har været t ilfæ lde, hvor Forsvaret s ledende o fficerer ent en har
handlet kr it isabelt eller i enkelt e t ilfælde ligefr em u lo vligt .
Forklar ingen har dog t re markant e svagheder: For det før st e er den
bemærkelsesværdig upræcis og skift er subst ans alt eft er sit uat ion. Den ande n
svaghed drejer sig o m forst åelsen af den demokrat iske ko nt rol i Danmark. I følge
en udlægning har po lit iker ne ent en af afmagt eller apat i ladet Forsvaret best emme
enevældigt over milit ære forho ld og polit iser e eft er behag – kort sagt lade
Forsvaret være en "st at i st at en". Det er korrekt (hvilket vil blive forklar et senere) ,
at Forsvaret t idligere havde en vidt st rakt auton o mi, men selv dengang t øvede
polit iker ne ikke med at skære ned på Forsvare t s st ørrelse, hvis det foreko m
nødvendigt . "T he power of t he purse " har alt id været en god målest ok for graden
af demokrat isk kont rol og med delvis undt agelse af forsvar sfor liget i 2009 27 har
Forsvaret jævnligt oplevet nedskær inger siden 1960’er ne. Desuden har der i fler e
årt ier været st rik t e krav om, hvordan værnepligt ige og fast ansat t e i Forsvaret
skulle behandles. S iden 2001 er det i st igende grad blevet nor malt med indgreb i
selve den milit ære beslut ningsproces – ekse mpelvis i 2003, hvor polit isk pres
t vang Forsvaret t il en højere grad af åbenhed over for medier ne eller i 2004, hvor
forsvarsminist er Søren Gade fjer nede ledelsen af den danske bat aljo n i Irak eft er
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påst ande o m t ort ur (den såkaldt e Hommel-sag). Derudover er Forsvaret s ret t il
magt anvendelse blevet underkast et en voksende reguler ing og der er ko mmet st ore
(skønt ikke specie lt klar e) rest r ikt io ner på den danske fangepo lit ik. S idst , me n
ikke mindst , er der kommet en endog meget st ram kont rol med Forsvaret s øko no mi
eft er fler e kr it iske under søgelser fra Rigsrevis io nen. 28 Det er med andre ord en
mis forst åelse at mene, at Forsvaret først meget sent blev underkast et demokrat isk
kont rol. Polit iker ne har i moder ne t id alt id både haft og udøvet demokrat isk
kont rol.
Den t redje og sidst e svaghed er, at forklar ingen ikke skelner melle m po lit iske
sager og civil- milit ære kr iser. I praksis gøres alle ko nflikt er t il civil - milit ær e
kr iser, hvad ent en de så er det eller ej. Selv t ils yne lade nde klo kkeklare civilmilit ære kr iser so m fx Jægerbogs- sagen er – så snart de bliver gransket nær mere –
i virke ligheden langt mere nuancer et . Forsvar sminist er iet og Forsvar sko mmandoen
kørt e i sept ember 2009 hele t iden par løb i for søget på at miskredit ere d en fa møse
selvbiografi Jæger – i krig med elit en af den t idliger e jæger so ldat T ho mas
Rat hsack. Der var både et markant polit isk og milit ært ønske o m at finde noget
snavs, so m kunne br uges t il at bevise, at Rat hsacks bog var far lig for Forsvaret og
der for ikke måt t e udgives. Det var i det klima, at t o officerer i
Forsvar sko mmandoen hhv. producerede en falsk oversæt t else af bogen t il arabisk
og sendt e den ud t il medier ne. Minist er iet ignorerede i den for bindelse advar sler
fra andre o fficerer og valgt e at brug e dett e "bevis" so m dokument at ion for, at
Rat hsacks bog var en t russel. Det undskylder ikke de begåede lo vo vert rædelser,
men det viser, at forest illingen o m en sær lig milit ær "r åddenskab" er meget
ensidig. T endensen med at give Forsvaret s ledelse skylden f or alle problemer
begyndt e også ved den le jlighed. Forsvarsminist er Søren Gade lo vede i for bindels e
med Jægerbogs-sagen, at t age ansvaret for fadæsen, men når det kom t il st ykket
krævede han i st edet , at der "rullede ho veder" og at "nogen må bet ale for det her " i
Forsvar sko mmandoen. Det blev der for forsvar schefens ho ved, so m ko m t il at rulle,
selvo m hans ro lle i skandalen var minimal. Jægerbogs-sagen var ind iskut abelt et
brud på den demokrat iske kont rol, men når der pr imært har været fokus på de n
milit ære ro lle i kr isen handler det nok så meget om, at højt st ående po lit ikere har
haft held t il at fjer ne opmærkso mheden fr a deres ro lle. 29
Alt i alt lider for klar ingen o m "råddenskab" under en række fejl og mangler. Når
forklar ingen ikke dest o mindr e er meget populær sk yldes det , at den spiller på en
række fordo mme o m milit æret i et liberalt demokrat i og fr em for alt ford i
forklar ingen er po lit isk nyt t ig. For d en nye reger ing under Helle T horning S chmidt
er forklar ingen bekvem, fordi den kan bruges t il gennemt vinge pinefu lde
nedskær inger og refor mer i Forsvaret , mens den milit ære ledelse pacificer es. Alt
det t e ændrer imidlert id ikke ved, at forklar ingen er meget diskut abel og
for modent lig helt ubrugelig t il at forst å noget.
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2. forklaring: Det er politi kernes skyld!
En af dem, so m har givet udt r yk for, at syst emkr isen i høj grad er po lit iker nes
ansvar er den t idliger e kont readmiral Tor ben Ørt ing Olesen. I en kronik i februar
2012 forklarede han o ffent ligt t il for svarsminist er Nick Hækkerup , hvor for ha n
ikke havde søgt den opslåede st illing so m forsvarschef. Han gav i den for bindelse
sin udlægning af, hvad der var gået galt i de civil - milit ær e relat ioner:
Hvorf or er f orsvaret s omdømme så i f rit f ald? Faldet begyndte, da den tætt e
symbi ose mellem f orsvarets milit ære ledel se og f orsvarsminist er Gades spinci rkus,
der f or f ørste gang i meget lang tid gjorde f orsvarsmini sterembedet til en politisk
prof ileringsplatf orm. I en sådan grad, at det i perioder synes at have karakt er af
et militært Stockholm - syndrom, hvor int egritet en og f orståelsen f or skellet mell em
politik, spi n og embedsværk havde t range kår. Alle de såkaldte sager f ra
tilbagehol dte i Af ghanistan over l ækken i f orbindel se med udsendel se af
jægersoldater til den senest e sag om opgørel se af irakere tilbageholdt af danske
styrker kan i kke kun til skrives militære motiver. Alligevel er der i of f entligheden
tegnet et billede af , at råddenskaben bærer unif orm - et billede du til syneladende
har besluttet at eksponere. 30
En anden, so m har været meget eksplic it i sin kr it ik af po lit iker nes ro lle , er ober st
Lars Møller, der er chef for int er nat ionale operat io ner i Forsvar sko mmandoen .
Som en reakt io n på pressens dækning af Fange-sagen udt alt e han t il Jyll andsPosten i februar 2012: "Når en fisk rådner, begynder forrådnelsen i ho vedet . Så
hvis man skal t ale o m råddenskab i forsvaret s øverst e ledelse, kan man st art e i
Fo lket inget , for hvad fanden havde man t ænkt sig?! Po lit iker ne sender fo lk t il Irak
uden at give dem et klart mandat om, hvad man skal gør e med fanger, og hvordan
man skal regist rere dem. " 31 En t redje, so m offent ligt har kr it iseret polit iker ne, er
oberst E igil Schjønning, chef for Hærens Officerssko le. I en t ale på Flagdagen de n
5. sept ember 2012 ko m han med følgende udt alelser i lyset af de planlagt e
nedskær inger i Forsvaret :
Det vi rker som om vi har en stat sadminist ration og en regering, der som
udgangspunkt mener, at hvis n oget er gammelt, hist ori sk ell er udviklet genne m
århundreder – så dur det ikke og skal skif tes ud med en anden måde at gøre det
på. Og hvis korpsånden, sammenhængskraf ten og identit eten, ja måske ligef rem
eff ektivitet en, samtidig f orsvi nder, så er det f akt isk lige meget. Denne overordnede
holdning har medf ørt, at ti dligere stærke instituti oner som jernbanedrif t,
postvæsen, politi og hospitalsvæsen i dag er lagt i ruiner, kun tilnærmelsesvis kan
løse opgaven og udstyret med ledelser som kun sporadi sk har det f aglige
f undament f or at f orstå deres egen organisation. Nu kan det se ud til, at turen
kommer til milit æret. 32
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For at opsummere placerer en t idliger e og en st adig t jenest egørende o fficer
hovedansvaret for problemer ne i de civil- milit ære r elat ioner hos po lit ikerne, mens
en t redje o fficer fr ygt er, at de ko mmende refor mer helt vil handlingslamme
Forsvaret . Alle t re yt r inger bærer præg af en mærkbar mist illid t il po lit iker ne. Den
t ype o ffent lige yt r inger er fakt isk sjæld ne og det er i st edet mere nor malt med
t avshed, hvilket imid lert id ikke er det samme so m samt ykke – t vært imod kan der
bag facaden i Forsvaret være en endog meget høj grad af kynis me eller desillusio n
over de fo lkevalgt e po lit ikere . I forbindelse med min ph.d. -afhandling
int er viewede jeg i februar 2011 den t idligere forsvar schef T im S lot h Jørgensen,
so m på den ene side fr emhævede et posit ivt samar bejde med po lit iker ne i
for bindelse med Forsvarsko mmissio nen af 2008 . På den anden side var han også
frust reret over, at polit iker ne oft e t alt e med to t unger:
Det andet, jeg så vill e komme ind til, jo det var det, at du oplever så også, det har
jeg opl evet nogl e gange, politi kere t ale med to tunger, når du tal er med dem, så
giver de dig ret med hensyn til de problemstillinger, der er. Når de så skal udtal e
sig til medierne eller f jernsynet så siger de det modsatte og det gør de f ordi at der
ligesom er behov f or at gi ve udt ryk f or, for at markere sig over f or of f entligheden.
Du skal vælges næst e gang, i kke? Så du skal hel st komme med nogle markant e
udtalel ser om nogle ting, og derf or bliver tingene of te meget mere f i rkantede, når
de skal udtale sig til medierne, end de gør, hvis du står og tal er med dem. Det kan
være f rustrerende en gang imel lem, vil j eg sige, ell er det har været f rustrerende.
Det der med, at du kan st å og tale med en politiker, der giver dig ret i no get, og så
10 minutter ef ter så hører du vedkommende stå og sige i medierne, at i øvrigt så er
de f uldstændigt uenige med det, der f oregår blah, blah, blah. 33
Er der belæg for den t ype kr it ik? Hvis kr it ikken er korrekt giver det et højst
overraskende indt r yk af meget dysfunkt io nelle civil- milit ære relat io ner . Ikke dest o
mindr e er der fakt isk andr e oplysninger, so m ligeledes peger i den ret ning. I 2012
kom det fr em, at Forsvaret – st ik mod Forsvar sko mmandoens anbefa linger – havde
udsendt Flyvevåbnet s mo bile TPS77-radar og et luft operat ionscent er t il det
nordlige Afghanist an. Forsvar schefen, general Knud Bart els, havde flere gange i
2010 og 2011 påpeget , at der ikke var noget operat ivt beho v for hverken r adaren
eller luft operat ionscent eret . Hverken Forsvaret , NATO, det amer ikanske milit ær
eller det br it iske milit ær ønskede disse kapacit et er. 34 Da Jyllands- Posten i mart s
2012 spurgt e t il sagen, afvist e den t idligere forsvarsminist er Git t e Lillelund Bech,
at hun i 2010-2011 skulle have hørt om forsvar schefens indvendinger. Hvis det er
korrekt bloker ede en eller anden i minist er iet for, at Forsvar sko mmandoen s
synspunkt er nåede frem t il minist erens bord. 35
Radar-sagen dukkede op i medier ne på et t idspunkt , hvor debat t en o m
udpegningen af den ko mmende forsvarschef rasede på sit højest e. Radar-sagen var
af samme grund po lit isk g ift ig for den nye forsvarsminist er Nick Hækkerup, for
selvo m det var hans forgænger i den borgerlige reger ing , so m havde beslut t et
udsendelsen, kunne beslut ningen også udlægges so m o m, at polit iske sær int er esser
i minist er iet st yrede milit ær faglige bes lut ninger. Problemet var i den for bindelse
33
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ikke, at forsvarschefen var blevet underkendt , men at han øjensynlig slet ikke var
blevet t aget med på råd. Med andre ord kunne Radar-sagen r is ikere at under minere
planer ne o m at st yrke den demokrat iske kont rol med Forsvar et gennem bl.a. e n
nedlæggelse af Forsvar sko mmandoen . I den eft er følgende redegør else t il
Fo lket inget s Forsvar sudva lg o m sagen t ilkendegav Hækkerup der for, at alt var gået
t il eft er bogen og at der skam havde vær et milit ær faglige grunde t il udsendelsen.
Det fik general Bart els – der i me llemt iden havde fået en vigt ig st illing i NATO –
t il at skr ive et brev t il Forsvarsminist er iet , hvor han meget kort fat t et erklærede sig
uenig i minist erens udlægning af sagen. 36 Det blev ikke t aget nådigt op af S F’s
forsvarsordfør er Ho lger K. Nielsen, so m kom med følgende kr it ik:
Nick Hækkerup laver en redegørelse, og så bliver Bartel s f ornærmet. Jeg kan ikke
helt gennemskue, hvad han bli ver f ornærmet over. I bedst e oberst Hackel -sti l
sender han et brev, hvor han virkelig banker i bordet. Det er helt, helt uhørt, og
jeg har sjældent set noget li gnende. Han er meget sur og meget vred på Nick
Hækkerup. Jeg var ved at f alde ned af stolen, da jeg så det. Bartels påstår så, at
Nick Hækkerup ikke har oplyst korrekt til Folketinget. Det må vi se på. Nick
Hækkerup hævder, at det har han, og j eg ser ingen grund til at t ro, at Nick
Hækkerup skulle tale f alsk. 37
.
Radar-sagen er ganske r igt ig proble mat isk, men af andre grunde end dem Ho lger
K. Nie lsen anfør er. Demokrat isk kont rol kræver dia log melle m de milit ær e og de
fo lkevalgt e ledere. Dialo gen kan både være vanskelig, pinefuld og langvar ig samt
føre t il, at de milit ære s ynspunkt er bliver ignoreret eller ændr et t il fordel for andre
hensyn. Essensen af demokrat isk kont rol er net op, at de fo lkevalgt e po lit iker e
best emmer o ver brugen af milit ær magt . Det foru roligende ved Radar- sagen best år
i, at forsvar sminist er Git t e Lillelund Bech ifø lge hende selv aldr ig blev gjort
bekendt med de milit ær faglige s ynspunkt er o m nyt t en af radaren og
luft operat ionscent eret i det nordlige Afghanist an. Det samme kunne Nick
Hækkerup ikke påst å, men han havde i foråret 2012 en t ydelig int eresse i at
nedt one bet ydningen af denne sag, so m t ruede hans planer o m at st yrke den
demokrat iske kont ro l med Forsvar et . Radar- sagen sat t e i den for bindelse et
alvor ligt spørgsmå lst egn ved, hvorvi dt de planlagt e refor mer af Forsvaret s ledelse
virkelig ville skabe en bedre demokrat isk kont rol eller t vært imo d ville gøre mer e
skade end gavn. Da Forsvar sudvalget en sidst e gang drøft ede Radar- sagen i juni
2012, hævdede forsvarsminist er Nick Hækkerup, at han havde t aget højde fo r
general Bart els indvendinger i sin redegørelse t il Fo lket inget s Forsvarsudvalg.
Som han forklarede t il Jyllands-Posten: "Det er reflekt eret , hvilken opfat t else
Bart els havde, men ikke i det aljer redegjort for, hvilken korrespondance, der har
været . Så forsvar sudvalget er lo yalt oplyst om, de milit ær faglige reser vat io ner ." 38
***
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Samlet set nyder forklar ingen o m po lit ikernes skyld en vis t roværdighed. For det
først e er det ganske r igt igt de fo lkevalgt e lederes ansvar at t ræffe st r ibevis af
beslut ninger o m brug af dansk milit ær magt , hvilket ideelt bør ske på et infor meret
grund lag. Radar- sagen ant yder, at den nødvendige dialog i st igende gr ad er blevet
afløst af t o akt ører, som t aler for bi hinanden. Det t e er sket på t rods af en st adig
st rammere demokr at isk kont rol, so m net op skulle eliminer e den t ype proble mer . I
værst e fald kan det medfør e selvcensur og skabelse af en nulfejlsku lt ur, hvor
officerer fr ygt er at br inge upopulære nyhe der t il po lit iker ne.
Der er imidlert id også problemat iske aspekt er ved denne forklar ing . Den rammer
plet visse st eder , men også ved siden af på mange andre o mråder. Ikke mindst
fordi den ikke for ho lder sig t il de fe jlt agelser Forsvaret s ledelse selv har begået og
hvor for de er sket . Som nævnt har po lit iker nes rolle i Jægerbogs-sagen været
under lig under belyst i mediedækning en, men det skal ikke forst ås på den måde , at
Forsvaret s ledelse ikke selv begik fejl. To ledende o fficerer blev so m bekendt
dømt skyld ige for deres handlinger i Jægerbogs- sagen og i sagen o m Papkassenotatet fik t o ledende o fficerer påt aler for deres handlinger. Det er heller ikke
muligt at give oberst Lars Møller ret i, at det er Folket inget , som opr indelig skulle
have udar bejdet ret ningslinjer ne for den danske fangepo lit ik i Irak. Det burde
best emt være t ilfæ ldet i dag, hvor o mrådet nyder st or polit isk opmærkso mhed, me n
det var ikke t ilfældet for cirka et årt i siden. Dengang blev problemst illingen
bet ragt et som et milit ært spørgsmål , som po lit iker ne hverken kunne eller burde
blande sig i. Den føro mt alt e Hommel-sag blev udløst af, at Forsvaret i 2003
pludselig fandt sig selv i en meget uvant rolle so m besæt t elsesmagt i Irak, hvor en
lille gruppe irakere gjorde akt iv mo dst and mod den danske t ilst edeværelse.
Forsvaret havde ikke forudset det og havde der for heller ikke udar bejdet nogen
fangepo lit ik, herunder ret nings linjer for afhør inger . Da forsvarsminist er Søren
Gade – i kølvandet på Abu Ghraib-skandalen – spurgt e ind t il emnet i apr il 2004,
lød svaret en måned senere ( !) t ilbage fr a forsvarschefen, at Forsvarsko mmandoen
allerede havde et øje på hver finger. Minist eren behøvede ikke at være bek ymret
over noget som helst . I juli 2004 blev minist er iet ikke dest o mindr e underret t et
om, at en kvindelig o fficer (kapt ajn Annemet t e Ho mmel) og fire MP-sergent er var
under mist anke for t ort ur mod fanger . Da o fficer en blev hje msendt , måt t e
minist er en læse o m det i en avis i august 2004. Det fik forsvarsminist er en t il at
give Forsvarsko mmandoen en repr imande og hje mkalde ledelsen af bat aljo nen i
Irak. 39 Posit ivt bet ragt et vist e de t o eft er følgende ret ssager, at der ikke var ble vet
begået ulo vligheder og i juni 2006 blev den kvindelige o fficer og de fire MP sergent er pure fr ikendt . Negat ivt bet ragt et afs lørede sagen en hel del inko mpet ence
i Forsvaret , hvilket fremgår af den endelige do m fr a Øst re Landsret : "Hun havde
ingen nær mere ret ningslinjer for udspørgninger ne, og hun fi k ingen vejledning fra
sine overordnede ved forespørgsel hero m. Der var ingen, der greb ind o ver for de
enkelt e afhør inger. Der var heller ingen af de t ilbageho ldt e, der led skade, og
ingen af dem klagede. " 40
Hommel- sagen burde t jene t il at nuancere forest illingen o m "r åddenskab" i
Forsvaret . De anklagede so ldat er blev som bekendt fr ikendt og det er t il dat o det
nær mest e vi er ko mmet en dansk kr igsfor br yder - sag. Hvad Hommel-sagen desværre
39
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også viser, er, at inko mpet ence og svag ledelse ikke er ukendt e fæno mener i
Forsvaret . Så sent som i 2004 havde Forsvaret s ledelse r igelig med aut ono mi o ver
fangepo lit ikken t il at ret t e op på event uelle skævheder og forsvarsminist eren blev
endda forsikr et om, at der var st yr på t ingene . Det var ingenlunde t ilfæ ldet . For at
gøre ondt værre gjorde Forsvaret s ledelse meget lidt eller ingent ing for at hjælpe
de so ldat er, som eft er følgende måt t e t rækkes gennem t o pinefulde ret ssager . I 2007
skrev en amer ikansk o fficer – oberst Paul Yingling – en art ikel i t idsskr ift et Armed
Forces Journal, hvor han ret t ede en æt sende kr it ik af det amer ikanske milit ær for
håndt er ingen af kr igen i Irak . Som han bl. a. skrev :
A general who presides over a massive human right s scandal or a substantial
deterioration in securit y ought to be reti red at a lo wer rank than one who serves
wi th di stinction. A general who f ails to provi de Congress with an accurat e and
candid assessment of strat egic probabili t ies ought to suf f er the same penalt y. As
matters stand no w, a privat e who loses a rif le suf f ers f ar greater consequences
than a general who loses a war. By exercising it s powers to conf irm the retired
ranks of general of f icers, Congress can restore accountabili ty among senior
military leaders. 41
US A's milit ær er meget st ørre og ander ledes end Forsvaret , men der er også
int eressant e lighedspunkt er. En organis at io n, hvor ledelsen før st og fr emmest
beskyt t er sine egne snævr e int eresser og ikke udøver selvjust it s, er dømt t il
st agnat ion og ineffekt ivit et . Den t ype organisat ioner gør samt id ig sig selv sår bar e
over for po lit iske indgreb i st il med, hvad der sket e i august 2004 . Der er sa mt idig
et bedre alt er nat iv t il po lit iske indgreb. Det amer ikanske milit ær udrensede under
Anden Verdenskr ig konsekvent alle o fficerer, so m ikke levede op t il der es ansvar
og erst att ede dem med mere dygt ige officerer. 16 ud af 155 amer ikanske
divis io nschefer blev fjer net og erst att et af mere ko mpet ent e officerer. 42 Den
amer ikanske general Mat t hew Ridgway forklarede t ankegangen således under
Korea-kr igen: "Tr y t o find good men t o fill t he key spot s. Give t hem full aut hor it y
for individual act io n, but check t hem relent lessly t o see t he y speed t he main jo b.
And if t he y do n’t produce, fir e t hem ." 43
Det er en bar sk logik og ikke nødvendigvis sær lig populær i milit æret . Det er
muligvis også umulig at prakt isere den logik i et milit ær, so m ikke er indsat i en
eksist enskamp for nat ionens over levelse. Ikke dest o mindre er der noget
grund læggende sympat isk ved en filoso fi, som skal fjer ne ubrugelig dødvægt og
højne effekt ivit et på ledelsesniveauet . Ikke mindst fordi det eliminer er beho vet
for, at polit iker ne gør det i st edet .
3. forklaring: Forsvaret er tvunget til "organisatorisk hykleri "
I 2011 indleverede st at skundskabsst uderende Met t e Søgaard-Ander sen sit speciale
med t it len Forsvaret s øverste milit ære l edel se – mell em krig, krav og kri tik t il
bedømmelse ved I nst it ut for St at skundskab på Københavns Univer sit et . Hendes
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Forsvar sko mmandoen samt – for at opnå modsat rett ede synspunkt er – t re
repræsent ant er fra de milit ære fagforeninger HOD, HKKF og CS. Det har desværre
ikke været muligt at læse hendes speciale (so m er underkast et regler o m
fort rolighed), men jeg har i st edet t alt med hende, skrevet med hende og læst en
kronik hun skrev.
Kort fort alt er Met t e Søgaard- Ander sen nået fr em t il, at Forsvaret s ledelse er
fanget i et spændingsfe lt melle m st adig fler e modsat rett ede krav – ikke mindst
melle m krav fra so ldat er udsendt på "skarpe " operat ioner i den ene ende og
fo lkevalgt e leder e i den anden ende. På grund lag af den svenske t eoret iker Nils
Brunsson anså hun det for sandsynliggjort , at F orsvar sko mmandoen pga. disse
modsat ret t ede krav var t vunget t il "organisat orisk hykler i". Begrebet dækker over,
at en organisat ion ifø lge Brunsson oft e er nødt t il at imødeko mme mange
forskellige hensyn. Der er eksempelvis en modsæt ning melle m at dr ive For svaret s
økono mi so m i enhver anden o ffent lig vir kso mhed og samt idig have so ldat er indsat
i kampoperat io ner i Irak og Afghanist an, hvor mat er iale hurt igt bliver slidt ned
eller øde lagt og hvor ammunit io nsfor bruget er højt . Det t e er essensen i Brunsso ns
t eori o m "organisat orisk hykler i", so m han for muler ede for at gøre op med myt en
om, at organisat ioner alt id er rat ionelle . T vært imo d, påpeger Brunsson, er
organisat ioner so m Forsvaret oft e nødt t il at handle irr at ionelt ( men for egive at
opt ræde rat ionelt for at bevare legit imit et udadt il) for at reagere på hurt ige skift i
en sit uat ion. Det t e "organisat oriske hyk ler i" er langt fra nogen dår lig t ing, for det
kan gøre en organisat io n mere fleksibe l og i st and t il at ho norere vidt forskellige
krav på samme t id. Der, hvor det begynder at give anledning t il proble mer, er , når
de modsat ret t ede krav bliver for st ore og skaber kr iser i organisat ionen. 44 Det t e er
net op t ilfæ ldet med Forsvar et , hvilket Met t e Søgaard- Andersen for mulerede
således i en kronik i Berlingske den 19. apr il 2012:
Flere af chef erne udt rykker i min undersøgel se, at de som en del af f orsvaret s
øverst e ledel se skal være l oyale i f orhold til det politi ske niveau. Denne loyalit et
kan skabe t roværdighedsprobl emer i ndadt il i organi sationen. Chef erne o plever, at
f orsvaret s ansat te mener, at de ikke evner at "sige f ra" i f orhold til det politiske
niveau - eksempelvi s i f orhold til nye ressourcekrævende opgaver. Forsvaret s
øverst e ledel se står alt så i et dobbelt sidet loyalit etsf orhold, og kan derf or også
blive tvunget til at nedprioritere loyaliteten over f or organi sationen f or at kunne
optræde loyalt og samarbejdsvilli gt i f orhold til det politi ske niveau. Forsvaret er
af hængigt af , at det bli ver anvendt og er synligt, sål edes at of f entligheden kan se,
at de ressourcer, som f orsvaret tildel es, har et håndgri beligt output. Ledel sen skal
gå balancegang mellem at sige f ra i f orhold til politi ske ambitioner, der ikke kan
indf ries inden f or den eksist erende økonomiske ramme, og samtidig f remst å som et
anvendeligt polit isk i nst rument, hvortil der f ortsat bør tilf øres ressourcer. Flere af
chef erne er af den opf attelse, at den væsentligste barriere f or at træf f e rationelle
beslut ninger er pol itikeres indblanding i militærf aglige spørgsmål. De ser en stor
udf ordring i at f astholde f okus på de faglige argumenter på et område, der i
stigende grad politi seres. 45
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Et eksempel på Forsvar sko mmandoens t endens t il "organisat orisk hykler i" er med
hensyn t il refor mer. I modsæt ning t il det gængse medie - billede af Forsvaret so m
noget grundlæggende forst okket og reaktio nært , oplever o fficerer i Forsvaret det
sådan, at den milit ære organisat io n hvert 3 -4. år bliver lavet om. De flest e
int er viewede o fficerer opfat t er refor mer som en værdi i s ig selv, men et mindr et al
er mere kr it isk og ser de ko nst ant e refor mer so m noget , der går ud over Forsvaret s
t radit io ner, hist or ie og værdier samt skaber en st or usikker hed og manglende
fokus. 46 Et andet konflikt emne er Forsvaret s problemer med økono mist yr ing, so m
eft er hånden er blevet bedr e, men so m fler e gange t idligere har fået kr it ik fr a
Rigsr evisio nen og fo lkevalgt e po lit ikere . Forsvaret gjorde det i 1990'er ne t il et
mål at økonomist yre eft er pr incipper ne i New Publi c Management (NP M) og skabt e
i den for bindelse et komplekst st yr ingssyst em for at implement ere disse
pr incipper. Målet var, at få Forsvaret t il at fremst å so m en moder ne o ffent lig
virkso mhed på linje med andre o ffent lige virkso mheder. Men mange o fficerer
erkender i ret rospekt iv, at dett e st yr ingssyst em har vist sig at være for o mfat t ende
og i virkeligheden blev implement eret for at se moder ne ud, men uden at der var
afklar ing o m r at ionalet bagved. Der er således både o fficerer, so m opfat t er
virk so mhedsledelse og herunder øko no mist yr ing jf. NP M so m en forudsæt ning for
milit ære operat ioner og andr e, so m t vært imod ser NP M so m det aljest yr ing for
det aljest yr ingens egen skyld – dvs. afkoblet fr a de egent lige milit ær faglige
behov. 47
Met t e Søgaard-Andersens specia le ser før st og fremmest på udviklingen i
Forsvar sko mmandoen og er der for af nat ur lige årsager afgrænset . Hendes speciale
var ikke t ænkt so m en analyse af den demokr at iske kont ro l og hendes for skning
kan der for ikke bruges t il at forklar e hele syst emkr ise n. Men den er nyt t ig i den
forst and, at den giver et sjæ ldent set indblik i t oppen af Forsvar sko mmandoen og
beskr iver de dile mmaer, som har plaget de øver st e milit ære beslut ningst agere.
Met t e Søgaard- Andersens for skning fr ikender samt idig ikke Forsvaret s ledelse –
t vært imod dokument erer hun, at ledende officerer i nogle t ilfælde har været meget
ambivalent e over for polit iske kr av o m refor mer og nogle refor mer kun blev
imple ment eret på skrømt (en officer bruger ifølge hende udt r ykket "at slør e sig
eft er t erræn") for at se ud so m o m, at de imødeko m po lit iske krav. Målet var i
st edet at skabe en opt isk illusio n o m for andr inger for på den måde at opret ho lde
st at us quo. På den anden side dokument erer hun også, at de fo lkevalgt e po lit iker e
hele t iden har haft det afgørende ord og at det i sig selv har skabt problemer for
Forsvaret s ledelse – ikke mindst fordi ledelsen har haft st adig mere svært ved at
"over sæt t e" polit iske krav t il brugbare milit ær faglige d ir ekt iver. Hendes forskning
er der for et nyt t igt bidr ag t il for st åelsen af syst emkr isen.
Evolutionen i den demokrati ske kont rol
En svaghed ved de t re forklar inger er, at det ikke bliver konkret iseret , hvad
demokrat isk ko nt rol er. Den civil- milit ære syst e mkr ise er i høj gr ad kædet sammen
med proble mer i den danske model for demokrat isk kont rol . Det t e begreb har
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der for vær et omt alt flere gange før i art iklen og det er nu på t ide at forklare, hvad
der menes med det . Da jeg begyndt e på min ph.d. -afhandling var et af mine først e
skr idt at rett e en henvendelse t il Forsvar sminist er iet for at få deres definit io n på
demokrat isk kont ro l. I apr il 2006 fik jeg svar t ilbage fra minist er iet , hvor der st od:
"I Deres henvendelse af 3. apr il 2006 spørger De, o m der findes en for mel
definit io n af, hvad der i Da nmark forst ås ved civil kont rol med forsvar et .
Forsvar sminist er iet er ikke bekendt med en sådan for me l definit io n. Det ska l
imidlert id bemærkes, at forsvaret som en o ffent lig mynd ighed er undergivet den
almindelige kont rol med for valt ningen. " 48
T ingene har unægt elig ændret sig siden da og i r apport en fra 2012 o m
moder niser ingen af Forsvaret s ledelse dukker begr ebet fler e gange op. Der st år
bl.a.:
Folketinget og minist erstyret sætter rammerne f or myndighedsudøvel sen, herunde r
anvendelsen af mag t. Organiseri ngen af ledelsen af f orsvaret skal sikre og
understøtt e den demokratiske kont rol med f orsvaret, der er særli g vigtig givet
adgangen ti l magtanvendelse i myndighedsudøvelsen på Forsvarsmini steriet s
område. Den demokrati ske kontrol er tæt knytte t til kravet om mi nist erbetjening. I
medf ør af grundloven og mi nist eransvarlighedsloven udøves de bef øjel ser, der
henhører under mini sterområdet, alene af ministeren. Det bet yder, at mi nist eren
har behov f or og en f orventni ng om en organi sering af ledelsen , som er lydhør
over f or mini sterens polit iske ønsker og behov, og som kan sikre impl ement eri ng af
den f astlagte politi k. Endvidere skal organi seringen kunne sikre et højt
inf ormationsniveau ikke mindst om sager med politisk og of f entlig betydning og
opmærksomhed. Særligt i relati on til i gangværende operationer kan der være
behov f or hurti g tilvejebringelse af en det aljeret og opdat eret vi den.
Organi seringen skal generelt kunne sikre minist eren de nødvendige i nf ormationer
samt si kre, at oplysninger er korre kte og dækkende. 49
Disse bet ragt ninger er nyt t ige, men det kan gøres bedre. Demokrat isk ko nt rol er de
fo lkevalgt e lederes måde at st yre Forsvar et , så det bliver t il et lo yalt redskab for
demokrat iet . Demokrat isk ko nt rol er nødvendigt , således at milit æret ikke
begynder at handle aut ono mt , optræder som en par asit på landet s budget t er eller
går dir ekt e på t vær s af de po lit iske beslut ninger. Den ult imat ive t russel mo d
demokrat isk ko nt rol er et milit ærkup, hvor de fo lkevalgt e le dere direkt e vælt es af
milit æret . Det er et ukendt problem i Danmar k, men det har i nyer e t id været en
t russel i bl.a. Fr ankr ig, Spanien og T yrkiet . Demokrat isk kont rol er også
nødvendigt , så de fo lkevalgt e po lit ikere kan sikre, at milit æret er i st and t il at
udføre de fast sat t e milit ær e opgaver. Demokr at isk kont rol skal både forst ås so m
inst it ut io nel kont rol (eksempe lvis gennem lo vg ivning, udpegning af en civil
forsvarsminist er eller bevilling af penge fra et par lament ) og nor mat iv ko nt rol
( milit æret skal ent en være neut ral over for samfundet s værdier eller t vært imo d
afspejle dem).
I følge den amer ikanske forsker Pet er D. Feaver skal demokrat isk kont rol samt id ig
afbalanceres i for ho ld t il beho vet for milit ær st yrke. 50 Hvad milit ær st yrke vil sige,
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kan var iere meget fra sit uat io n t il sit uat ion. Under Den Ko lde Kr ig skulle
Forsvaret afskrække aggressio n mod Danmark og i fredst id være st ærk nok t il, at
NATO- medlemskabet aldr ig ko m i far e. I dag skal Forsvar et løse vidt forskellige
int er nat ionale opgaver. Fælles for løsningen af alle opgaver er, at milit æret ska l
være pr æget af pro fessio na lisme , hvilket vil sige de milit ære enheder skal være
veluddannede, bygge på discip lin, sammenho ld og lo ya lit et samt fag lig d ygt ighed.
De milit ære ledere har desuden en væsent lig opgave med at lede den milit ære
organisat ion og indgå i en dialog med de fo lkevalgt e ledere o m væsent lige
milit ære spørgsmå l. Milit ær st yrke for udsæt t er i den for bindelse også en vis eller
endog vidt st rakt grad af aut ono mi. Det skal alt id være mu ligt for fo lkevalgt e
polit ikere at blande sig i milit ær faglige disposit io ner, men uden at det udvikler sig
t il det aljest yr ing og micromanagement.
Det er måske bedst at sammenligne forho ldet
melle m demokrat isk ko nt rol og milit ær st yrke
med en vægt skål med t o skåle og en viser.
Ideelt set er demokrat isk kont rol og milit ær
st yrke i balance med hinanden, hvilket skabe r
en ligevægt i de civil- milit ære r elat ioner. I
virkelighedens verden vil denne ligevægt
jævnligt blive for st yrret og må der for løbende
just eres – specielt i et liberalt demokr at i, so m
er i kr ig. Hvis der foreko mmer en meget
t ydelig
uba lance
er
de
civil- mili t ære
relat ioner t ydeligvis i kr ise. Hvis ubalancen
bliver kronisk, giver det mening at t ale om en syst emkr ise.
Et cent ralt spørgsmå l er i den forbindels e, hvilken model bedst kan sikr e denne
ligevægt melle m demokrat isk kont rol og milit ær st yrke? I en dan sk sammenhæng
har demokr at isk kont rol indt il cirka 2001 været karakt er iseret af en høj grad a f
rammest yr ing. Den mo del for demokrat isk kont rol mindede på mange måder o m
den amer ikanske for sker Samuel Hunt ingt ons t eori o m objektiv kont rol. I følge de n
t eori – opr indelig for muler et i 1957 – skulle milit æret have en vidt st rakt autono mi
over milit ære anliggender, men s amt id ig ho lde sig ud af po lit ik. Po lit iker ne skulle
på den anden side o ver lade klare milit ær e beslut ninger t il de milit ære ledere. På
den måde ble v der skabt en klar ar bejdsdeling. Skrækscenar iet for Hunt ingt on var
subjektiv kontrol, hvor milit æret var polit iser et , hvilket vil sige underkast et
(part i)po lit iske int eresser. Det er desuden i subjektiv kont rol mere væsent ligt at
være po lit isk lo ya l end at være pro fessio nel og kompet ent på slagmarken . 51
Hunt ingt ons t eor i nyder st adigvæk en høj grad af accept og har skabt en udbredt
forst åelse af, at milit æret skulle blande sig udeno m po lit ik og ho lde sig t il de n
milit ære pro fessio n. Når det giver mening at kæde objektiv kont rol sammen med
den t radit io nelle danske model for demokrat isk ko nt rol bygger det på flere for ho ld
– bl. a. en høj grad af milit ær aut onomi o ver milit ære beslut ninger ( herunder
økono mist yr ing), en hø j grad af aut ono mi over udnævnelser af o fficerer ( herunder
t il embedet so m forsvarschef), et såkaldt "infor mat io ns- og ekspert isemo nopo l"
over milit ær e for ho ld ( Forsvaret var den øverst e sagkundskab på det milit ær e
område) samt vandt æt t e skott er me llem den po lit iske beslut ningsproces og den
51
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milit ære beslut ningsproces. Det er i den forbindelse slående, at Forsvarsminist er iet
og Forsvar sko mmandoen organisat orisk såvel so m fys isk er adskilt fr a hinanden.
Objekti v kontrol var med andre ord ikke blot et t eoret isk begreb i en dansk
sammenhæng, men i høj grad en fys isk virkelighed. Det var desuden en
selvfor st åelse blandt t idligere for svarschefer, at de før i t iden havde en vidst rakt
aut onomi – so m her for muler et af den t idligere forsvar schef Chr ist ian Hvid t :
Jeg oplevede det i vid udstrækni ng, som at f orsvarschef en var den admi nist rerende
direktør og havde f ået rammerne f or, hvad det var f or nogen opgaver, han skulle
løse, og hvil ke ressourcer han havde til rådighed, og f aktisk havde en ret stor
f rihedsgrad i f orhold t il, hvordan du så end nåede mål, eller til hvordan du
anvendt e ressourcerne. Langt bedre f rihedsgrad end mange af mine kollegaer,
blandt andet f ordi vi har f em -åri ge f orlig. Vi må overf øre f ra en konto til en anden
og så videre. Det er bl evet lidt mere "tight" nu, f ordi man har haf t de der
postulat er om, at Forsvaret har rod i økonomien, men meget stor tillid til, at vi
gjorde det ri gtige, og så kan man sige, at mini steren det var mere
best yrelsesf ormanden, der sad med sit apparat inde på Slot shol men . 52
Når Forsvaret eft er Den Ko lde Kr igs afslut ning i 1991 var i st and t il at spille e n
voksende int er nat ional ro lle, skyldt es det i høj gr ad objekti v kont rol . Det gle mmes
t it , men Forsvaret var i 1991 et t errit orialfor svar med høj andel af vær nepligt ige
og følgelig hverken udrust et eller uddannet t il int er nat io nale opgaver. Når
Forsvaret s massive invo lver ing i FN - indsat sen i det t id ligere Jugoslavien i 19921995 ikke dest o må bet egnes so m en succes skyldt es det , at danske t ropper fik de
nødvendige midler og den nødve ndige ar bejdsro t il at gennemføre de nye opgaver.
Der blev best emt udøvet demokrat isk kont rol, men modellen var rammest yr ing o g
ikke det aljest yr ing . Specie lt forsvar schefen Jørgen Lyngs init iat iv o m at sende e n
kampvognseskadron t il Bosnien i 1993-1994 var po lit isk o mdiskut eret , men ble v
kronet med succes. De danske kampvogne kunne både sikr e humanit ær nødhjælp t il
cirka 7 50.000 civile bosnier e i enklaven i Tuzla og samt idig yde vit al beskyt t else
t il svenske FN-t ropper i o mrådet . Før de danske kampvogne anko m nåede kun 18
procent af den nødvendige nødhjæ lp frem, men eft er følgende kunne der skabes e n
sikker korr idor t il enklaven. Da ser biske st yrker beskød svenske FN-post er blev de
st oppet af de danske kampvogne . 53
Objekti v kont rol er kort sagt en vigt ig br ik for at kunne forst å, hvordan de n
akt ivist iske udenr igspo lit ik blev muligg jo rt . Objektiv kont rol blev paradoksalt nok
gradvist under mineret af sin egen succes fra og med midt en af 1990’er ne.
Under miner ingen begyndt e i det små i Bosnien i 1995, hvor FN - miss io nen eft er
borgerkr igens afslut ning blev afløst af en NATO - miss io n og hvor danske so ldat er i
st igende grad blev brugt t il fredsbevarende/ fr edsskabende opgaver. Det var i hø j
grad po lit iske opgaver, hvor danske so ldat er sku lle opt ræde mere so m po lit ifo lk,
udviklingsar be jdere, dip lo mat er eller administ rat orer end so m klassiske, apo lit iske
so ldat er. Målet var ikke længere at skille part erne ad eller bruge magt i
selvfor svar, men at bygge samfundet op eft er en kr ig. E vnen t il at kæmpe bet ød
fort sat meget , men blev eft er hånden kun t il et ud af mange redskaber. Det fremg ik
52
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t ydeligt af kr igen o m Koso vo i 1999, hvor Forsvaret før st delt og med kampfly i en
højt ekno logisk luft kr ig, men senere måt te bruge danske so ldat er t il at opret ho lde
ro og orden i Kosovos byer, hjælpe civilbefo lkningen og udføre t alr ige andre ikkemilit ære opgaver. Det t e skift e blev for alvor markant eft er 2001. P å den ene side
blev Forsvaret i Irak, Afghanist an og Libyen indsat i nogle af de hårdest e
kamphandlinger siden 1864. På den anden side skulle Forsvar et i st igende grad
invo lvere sig i humanit ære opgaver – ikke mindst med det meget omt alt e
samt ænkni ngs-initi ativ, hvor po lit iske og milit ær e opgaver i st igende grad
smelt ede sammen. Kort sagt en t ype milit ære o pgaver, so m en dansk ant ropolog
har bet egnet som "dannelseskr ige". 54
En lignende udvikling dukkede eft er hånden også op i den hjemlige forsvarspo lit ik,
hvor der eft er 2001 var en voksende fo rvent ning o m, at Forsvaret skulle være
gennems igt ig, afspejle samfundet s værd ier, vær e mangfo ldig og po lit isk lydhør.
Allerede i 1990’er ne havde Forsvaret forsøgt at foregr ibe nogle af disse t endenser
ved at imple ment ere NPM i den milit ær e organisat ion. E ft er hård kr it ik for en
r igid lukket hed begyndt e Forsvaret også at åbne op for medier ne i 2003 -2004 og
forsøgt e i den for bindelse at skabe en offensiv med iepo lit ik. Forsvaret prøvede
ligeledes at påvirke diskussio nen o m fr emt idens milit ær – mest markant med det
såka ldt e K-Not at i 2003, so m ført e t il o mst illingen af hele Forsvar et t il
int er nat ionale operat ioner i for bindelse med forsvar sfor liget i 2004. Det var set
før, at Forsvaret kunne finde på at marker e sig so m en slags int eresseorganis at io n.
Men i t akt med, at Forsvaret blev skåret ned og fik int er nat ionale operat io ner so m
den pr imære opgave, fik image-ple je i medier ne og polit isk indflydelse en helt ny
bet ydning. Det hand lede i høj grad o m simpel over levelse. Forsvaret s eksist ens og
spec ielt st ørrelsen af de enkelt e vær n afhang eft er forsvarsfor liget i 2004 af, hvor
meget gavn de kunne gøre fjer nt fra Danmark. Det kunne so mme t ider føre t il en
hidsig vær nsr ivaliser ing me llem ikke mindst Hæren og Flyvevåbnet , der begge
konkurrerede o m at få mest muligt udsendt . Som noget nyt kunne medier ne også
bruges åbenlyst so m plat for m t il at profiler e sig. I et t ilfælde ret t ede chefen for
Jægerkorpset i januar 2006 en skarp kr it ik af de fo lkeva lgt e polit ikere for ikke at
bruge specia lst yr ker ne
mere
i
int ernat iona le opgaver.
Det
fik den
socialdemokr at iske for svar sordfører Per Kaalund t il at udt ale: "Det kan godt være,
at specialst yrker ne mener, at det er fornuft igt ud fra et professio nelt synspunkt .
Men det må være de po lit iske for ho ld, som afgør, o m v i sender dem af st ed. V i
skal ikke bare opsøge int er nat iona le konflikt er for, at de kan få t ræning for
t ræningens skyld." 55
En int eressant obser vat ion er, at denne nedbr ydning af objekti v kontrol i det
mindst e t il en vis grad var t ilsigt et . Det var ikke længere nok, at danske so ldat er –
hverken ude eller hjemme – forst od sig på våbenbrug og t akt isk ageren i felt en. De
skulle også forst å kr igens po lit iske dimensio n , hvilket blev for muler et meget klart
i et arbejdshæft e, so m Forsvar sakademiet udgav i 2010. Hæft et havde den meget
sigende t it el Den politiske kriger og i den st od der bl. a.:
I de nye "politiske krige" sigter det mili tære engagement ikke blot mod at vinde
kontrol over et best emt territ orium – hverken på krigerens ell er sagsbehandlerens
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arena – men snarere om at vi nde indf lydelse på de parter, der f ormer den politi ske
agenda. I takt med den stigende komp leksitet i opgaveløsningen f ordres derf or en
større omverdensåbenhed og "politisk parathed", som gør både krigeren og
sagsbehandleren i stand til at agere som eti ske og strategi ske akt ører på den
politiske slagmark. De skal begge udøve etisk og ef f ektiv dø mmekraf t og træf f e
prof essionell e ri si kovurderinger, hvad enten det drejer sig om at nedkæmpe
Taliban eller gennemf øre budgetf orhandli nger. 56
Det skal r imeligvis siges, at denne t endens t il at sammenblande embedsmænds
arbejde med po lit isk ar bejde ikke er u nik – t vært imod er det en generel t endens i
samfundet . 57 Det er også et emne, so m t it er blevet behandlet i
samfundsforskningen. 58 Når denne t endens fik meget dramat iske følger i Forsvaret
skyldt es det , at Forsvaret var en organisat ion udrust et , uddannet og udsendt t il
kr ig e eller kr igslignende operat ioner. Det gav denne t endens en hel sær lig
dynamik, so m fik alvor lige fø lger.
En systemkri se fødes
På mange måder ligner den beskrevne udvikling et skift væk fra objektiv kont rol
og over t il en ny model for demokrat isk kont rol. Det er i den forbindelse værd, at
int roducere en ny forsker i for m af milit ærsocio log Morris Janowit z, so m i 1960
for muler ede t eorien o m demokrati sk integration. 59 Ifølge Janowit z var idealet om
en klar civil- milit ær ar bejdsdeling urealist isk. I st edet skulle målet være, at
nedbr yde denne kunst ige opdeling og forankre milit ær et i civile, demo krat iske
værdier. Det ville gøre milit ær et bedre i st and t il at gennemføre operat io ner med et
minimu m af po lit iske indgreb, fordi so ldat erne a llerede på for hånd var blevet
sko let t il at vide, hvad de skulle gør e. Han forudså desuden en ændr ing i
milit æret s opgaver væk fr a en t ot al kr ig (so m at om våben havde gjort umulige) t il
begrænsede kr ige, kr isest yr ing og int er nat ionale po lit i - indsat ser, der skulle st oppe
eller forebygge st orkrige. Det nye mili t ær ville med andre ord blive et slags
gendar mer ikorps ( const abulary f orce). 60 Selvo m o mst ændigheder ne i 1960 med
Den Ko ld e Kr ig og t ruslen o m en at omkr ig var meget ander ledes end Forsvaret s
opgaver i dag, så er der også nogle int er essant e lighedst ræk. Forsvar et for vent es
net op at koncent rere sig o m at udkæmpe begrænsede kr ige eller genne mfør e
humanit ære o perat ioner, kr isest yr ing og int ernat ionale po lit iindsat ser. Det
for vent es også, at den klassiske ar bejdsdeling melle m po lit ik og milit ær
nedbr ydes.
Desværre har det t e skift e på ingen måde været problemfr it . T vært imod har denne
udvikling været fuld af indbyggede selvmodsigelser og paradokser. De nye
"dannelseskr ige " kræver således professio nelle so ldat er med en po lit is k
bevidst hed, men de er oft e nødt t il at prøve at forene modsat rett ede t endenser. De
skal således t ransfor mere kr igshærgede samfund, men samt i d ig udvise respekt for
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lokale skikke og t radit io ner. Danske so ldat er skal være fleksible og have
handlefr ihed t il at løse proble mer bedst muligt , men de skal også være underkast et
en voksende jur idisk regelst yr ing – ikke mindst i forho ld t il magt anvendelse .
Ret liggørelsen af Forsvaret s indsat s er således en helt nat ur lig ko nsekvens a f
ambit io nen o m at kæmpe for demokrat i og menneskeret t igheder, men det skaber
også en masse usikker hed. Hvordan er det eksempe lvis muligt at bekæmpe Taliba n
uden at r isikere at br yde konvent io ner ne i et eller andet o mfang? Specie lt når
konvent io ner ne t olkes st adig mere snævert ? So m senior for sker Vibeke Schou
T jalve skrev i en DIIS -rapport fra 2012:
Det e r dén paradoksal e dobbelthed, de nye krige af spejl er. På den ene side
repræsent erer de en ambition om social kontrol af hidtil uset hi storisk dimensi on –
om menneskel igt at skabe hi storien gennem ét globalt dannel sesprojekt. På den
anden side er hele deres organisatori ske konst ruktion bygget op omkri ng en
erkendel se af styringens grænser, af den soci ale verdens kompleksit et og
uf orudsigelighed og af enhver beslutnings lokale og kont ekstbestemt e logik. 61
Det kan derudover konst at eres, at de nye milit ære opga ver – både ude og hje mme –
kræver helt nye egenskaber af Forsvar et , so m hist or isk ikke er blevet vægt et højt .
Økono mist yr ing bet ød fx ikke meget dengang opgaven var at forsvare landet i en
eksist enskamp mod en fremmed magt . I nut idens ekspedit io nskr ige opf at t es det
ikke længer e so m en selvmo dsigelse, at st ille krav o m en st ram øko no mist yr ing
mens danske so ldat er er i kamp . Allerede i 1990’er ne indført e Forsvaret so m nævnt
NPM, hvilket kan ses so m en t idlig reakt io n på ønsket o m, at dr ive den milit ære
organisat ion so m en almindelig civil vir kso mhed. Risikoen er nat ur ligvis, at det
øgede fokus på en st ram øko no mist yr ing ender med at blive opfat t et som selve
målet , hvilket uundgåeligt skaber spændinger i for ho ld t il de dele af Forsvaret ,
so m er indsat i "skarpe " opgaver. 62
Den voksende åbenhed har også været vanskelig at håndt ere . Hist orisk undgik
Forsvaret medier ne, men specie lt eft er 2001 har der vær et et voksende pres for en
st ørre åbenhed. Det har st illet Forsvaret i et dilemma o m, hvad der fort sat ska l
hemmeligho ldes og hvad der ikke skal. Forsvaret har derudo ver haft behov for at
"sælge sig selv" t il o ffent ligheden og fr emst å so m en relevant akt ør i en t id uden
ekst er ne t rusler . Denne udfordr ing blev st ørre i t akt med, at vær nepligt en eft er
forsvarsfor liget i 2004 mist ede bet ydning og medier ne blev set so m en alt er nat iv
måde at bevare ko nt akt en t il samfundet . Jægerbogs-sagen i 2009 kan i de n
for bindelse både t o lkes so m et forsøg på at hemmeligho lde best emt e milit ære
oplysninger og eft er følgende – da forsøget på stoppe Rat hsacks er indr inger slo g
fejl – vinde o ffent lighedens s ympat i. Det kom t il at give kat ast rofalt bagslag, ford i
to højt st ående o fficerer i den for bindelse begik ma gt misbrug.
Den st ørst e ændr ing best od som o mt alt i, at de t idligere r elat ivt vandt ætt e skott er
melle m den po lit iske og den milit ære sfære gradvist blev br udt ned. Det var ikke
et uheld, men en nat ur lig konsekvens af de nye milit ære opgaver både ude og
hje mme. Aller ede i 2001 udløst e det en civil - milit ær kr ise, da den daværende
forsvarschef Chr ist ian Hvidt delt og i en afst emning i et EU -organ og st emt e på en
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anden kandidat end den, so m reger ingen ønskede (Hvidt-sagen I). Tendensen t il at
sammenblande det po lit iske og det milit ære går dog begge veje. Lækage- sagen i
2007 kan fremhæves so m et ekse mpel på en sag, hvor muligvis en fo lkevalgt
polit iker misbrugt e milit ære hemmeligheder. Lækager har også siden 2007 vist sig
at være et særdeles ondsindet polit isk r ed skab. Nogen må jo i sagens nat ur have
lækket hist or ien o m Papkasse-notat et t il dagbladet Politiken i februar 2012 på et
kr it isk t idspunkt , hvor post en so m fo rsvarschef var ledig. Da afgørelsen i
t jenest emandsunder søgelsen fa ldt i februar 2013 var medier ne igen de før st e t il at
få det vide. De invo lverede o fficer er hørt e før st om afgørelsen via medier ne. 63
Hvem gavner disse lækager ? Cui bo no?
Ophævelsen af de vandt æt t e skott er har alt i alt ikke ført t il en bedr e demokrat isk
kont rol, t vært imod. Generelt er t endensen gået i ret ning af en st adig st rammer e
det aljest yr ing med Forsvaret , hvilket også burde forudsæt t e et st adig t æt t ere
samspil melle m Forsvar sminist er iet og Forsvar sko mmandoen. Det er bare ikke
sket . Forsvarsko mmandoen kunne t idliger e med ret t e kr it iseres for en mangelfuld
og langso mme lig ko mmunikat ion med minist er iet . Behovet for at ændre i den
demokrat iske kont rol var der for t il st ede. Desværre er de civil- milit ære relat io ner
gået fr a aske t il ilden og det urovækkende ved specie lt Radar- sagen er, at de
milit ær faglige argument er mod at sende en radar og et luft operat io nscent er t il
Afghanist an ø jensynlig aldr ig nåede fr em t il minist erens bord. Polit isk pr es kan
også t vinge Forsvar et t il at omskr ive vir k eligheden, hvis det ikke passer t il den
polit iske virkelighed. Da danske st yrker kom i hårde kampe med Taliban i Musa
Qala i ju li- august 2006 skabt e det stor best yrt else blandt fo lkevalgt e po lit ikere på
Chr ist iansborg, so m på det t idspunkt st adig væk ant og, at indsat sen i Afghanist an
ville blive let t ere end den meget omst r idt e indsat s i Irak. Forsvar et blev der for
presset t il at nedt one o mfanget af kampene i Musa Qala og specielt nedt one
Talibans t abst al. På magisk vis faldt Talibans bekræft ede t abst al fra 6 0-70 t il ku n
12 døde, se lvo m danske so ldat er havde br emset cirka 50 fjendt lige angreb og i den
for bindelse t ilkaldt 78 luft angr eb i den månedlange belejr ing. Det var ut roværdigt ,
men den po lit isk enighed bag missio nen blev reddet . 64
Endnu et eksempel på denne t endens var den danske fangepo lit ik. Den danske
fangepo lit ik ophørt e senest med Hommel-sagen og Søren Gades indgr eb i 2004
med at være et rent milit ært spørgsmål. Det skabt e imid lert id ikke nogen st ørre
klar hed på o mr ådet , so m t vært imo d i fle re år forblev under lig under belyst . So m
den t idligere forsvarschef T im S lot h Jørgensen forklarede:
En anden ting, vi ikke har diskuteret godt nok, er sådan noget med håndt ering af
krigsf anger. Arrestation af f olk i de operationer vi er i. Er de krigs f anger, ell er
hvad er de? Gælder Geneve -konventionerne, eller gælder de ikke? Hvad f or nogl e
konventioner gælder ell ers? Folkeret ? Og så videre og så videre. Hvad er det, der
gælder? Er det på den måde almindelig krig? Vi har ikke unif ormer og så vi dere
og så videre. Der er en masse f ormelle t ing, kan du sige, som går ind i der her,
som vi ikke har f ået af klaret, hvad vores hol dning ti l det er. Vi har i kke f ået
af klaret; hvordan behandler vi krigsf anger, eller hvad vi nu kalder de mennesker,
vi arresterer? Hvem har ansvaret f or dem? (mumlen) Hvem skal tilgodese dem?
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Hvor l ænge har de ansvaret? En måned? To måneder? Fem år? Hundrede år?
Resten af livet eller hvad, f or de her mennesker? Så det har vi ikke f ået af klaret. 65
Den t idligere forsvarschef ønskede ikk e at gå i dybden med , hvem der havde
modsat sig denne diskussio n, men lod det st å klart , at modviljen eksist erede i hhv.
polit iske kredse og blandt embedsmænd. 66 Modviljen mod at diskut ere emnet kan i
hvert fald umu ligt skyldes manglende viden o m, hvor alvor lig sagen var. I 20062007 havde st r idigheder mellem reger ingen og opposit io nen o m dokument ar filmen
Den hemmelige krig på ny de mo nst rer et , at den danske fangepo lit ik var en
t ikkende bo mbe. En løsning kunne være at demont ere den ne bo mbe – dvs. skabe en
langt idsho ldbar fangepo lit ik. En anden løsning (og den, der øjensynlig blev valgt )
var, at parkere bo mben så langt væk so m muligt fra po lit iker ne. Det kan forklar e,
hvor for oplysninger om emnet blev censureret , som det bl.a. sket e i den t idliger e
omt alt e rapport fra Forsvar sminist er iet t il Fo lket inget om t ort ur i irakiske
fængsler. Det kan også indirekt e forklare, hvor for der har været energiske forsøg
på at placere ansvaret for fangepo lit ikken i Forsvaret .
En sidst e t ankevækkende po int e er , at st at sminist erens samar be jde med Forsvaret s
ledelse muligvis er blevet mindre hen over årene. Den t idligere forsvarschef
Chr ist ian Hvidt kunne st olt fort ælle, at han havde været med t i l næst en alle møder
i reger ingens S ikker hedsudvalg 67 i sin t id so m forsvarschef i 1996 -2002 68, mens
den t idligere forsvarschef T im S lot h Jørgensen ikke kunne forst å, hvor for han ku n
sjældent mødt e st at sminist er en i sin t id so m forsvar schef i 2008-2009. 69
Kildegrundlaget er ufuldst ændigt og det skal det underst reges, at det ikke er noget
lo vgivningsmæssigt krav, at forsvarschefen skal ple je o mgang med st at sminist eren.
På den anden side ville det være nat urligt for et kr igsførende land, at
forsvarschefen jæv nligt mødt es med st at sminist er en.
Der med er vi t ilbage ved problemet s ker ne. Den voksende sa mmensmelt ning af den
polit iske/demo krat iske og den milit ære sfære burde have ført t il en bedr e ligevægt
melle m demo krat isk kont rol og milit ær st yrke. Det er bar e ikke sket . I st edet
virker det snarere so m o m, at de civil - milit ære relat io ner er drejet af et forkert
st ed og er havnet i, hvad Hunt ingt on ville bet egne so m subj ektiv kont rol . Forsvaret
er gået fra en vidt st rakt rammest yr ing t il en voksende det aljest yr ing i et polit is k
forsøg på, at kont rollere og forebygge de paradokser, so m den voksende
sammenbland ing af po lit iske og milit ære for ho ld har skabt . Ris ikoen er, at meget
kan udvikle sig t il ren sympt ombehandling og det aljest yr ing for det aljest yr ingens
egen skyld. De reelle problemer vil for blive uløst e og vi kan nemt r is ikere at få
civile og milit ære beslut ningst agere, som fr emo ver – hvis nedlæggelsen af
Forsvar sko mmandoen bliver gennemført – vil s idde i den samme bygning, men so m
aldr ig før har ko mmunikeret så r inge med hinanden.
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K onklu sion
Afs lut ningsvis kunne det være på sin plads at grave et spadest ik dyber e og
over veje, hvor for syst emkr isen er opst ået . Flere år sager er allerede blevet nævnt –
bl.a. de nye int er nat ionale opgaver, de nye kr av t il Forsvar et samt den deraf
følgende sammenblan ding af den po lit is ke/demokr at iske og den milit ære sfære.
Men det er også værd her t il sidst at se på selve Danmarks t ilgang t il kr ig og
hvordan det påvir ker synet på den de mokr at iske kont rol.
Det danske demo krat i havde indt il 1991 et om ikke pac ifist isk , så i hvert fald
skept isk syn på milit ær magt . Dels var der en udpræget desillusio n over r isikoe n
for en (at om)kr ig og dels var der udpræget konsensus o m, at Danmark reelt ikke
kunne for svares. Der var der for en st ærk t endens t il at behandle Forsvaret
st edmoder ligt og opfat t e forsvar spo lit ik so m symbo lpo lit ik. Se lvo m det givet vis
kan opfat t es som provokerende er det et åbent spørgsmå l, hvor meget der egent lig
ændrede sig eft er 1991. På den ene side begyndt e Danmark for alvor at bruge
Forsvaret i en akt ivist isk udenr igspo lit ik og det blev der for anerkendt , at Forsvaret
havde en po lit isk relevans. På den anden side medført e det ikke en grundlæggende
ny ho ldning t il milit ær magt , som st adig væk blev anset so m en for m for
symbo lpo lit ik. Hvad Forsvaret i st edet kunne gøre var, at være t il st ede i diverse
kr igszoner, hvilket kunne bruges po lit isk t il at skabe int er nat io nal indflydelse. Et
andet rat iona le bag den akt ivist iske udenr igspo lit ik var ønsket om, at bruge
Forsvaret so m led i en humanit ær int er vent ionis me, so m voksede frem eft er 1991 –
ironisk nok specie lt hos t radit ionelle ant imilit ar ist iske part ier so m bl. a. Det
Radikale Venst re. Forsvaret skulle i den for bindelse bruges for at sprede
demokrat i og menneskeret t igheder ud i verden . Lidt ironisk kan det siges, at i
st edet for at realisere den gamle radika le drøm o m at nedlægge Forsvar et , blev det
i st edet omdannet t il et ekspedit io nskorps og sendt st adig længere væk fra r iget s
grænser – jo længere væk, jo bedre.
Selvo m st ørre int er nat ional indflydelse i sig selv er værdifu ldt og selvo m det
best emt er no belt , at Forsvar et skal pro movere demokr at i og mennesker et t igheder,
så forklarer det ikke, hvad Danmark konkret skal bruge milit ær magt t il. Det blev i
st edet i høj grad t il et spørgsmål o m, hvad Danmark kunne udsende og hvor længe
– dvs. et spørgsmål o m kapacit et er og t ilst edevære lse. E n væsent lig fakt or var i
den for bindelse danske po lit iker es modvilje mod at diskut ere den danske
kr igsførelse. I st edet blev den milit ære indsat s alt for t it reduceret t il en slags
appendiks t il den humanit ære indsat s. Specielt i Afghanist an sat sede den danske
st at meget på, at opbygge et moder ne skolesyst em og inkluder e afghanske piger i
de nye sko ler. En sat sning på sko ler og ligest illing er ikke i sig selv noget
problem, men det fort æller ikke meget om den milit ære indsat s . Snarere var det et
sympt om på, at danske po lit ikere sat sede på det de forst od, mens den milit ær e
indsat s blev skubbet t il side. Sat sningen på sko ler og ligest illing handlede også o m
kommunikat io n. Specie lt år ene 2006 -200 8 var svære år for den danske indsat s i
Afghanist an med høje t abst al. Det kunne ( og burde) have ført t il en diskussio n o m,
hvad den milit ære indsat s realist isk kunne opnå. I st edet blev det kun mo dvilligt
indrømmet , at der var en kr ig i gang og i st edet blev der t alt mest mu ligt om den
humanit ære indsat s. Reakt ionen på kampene i Musa Qala i ju li- august 2006 er i det
lys et glimrende eksempe l på po lit isk fortrængning.
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Det blev i 2008 fr emhævet so m en succes, at Danmark for før st e gang fik
for muler et en overordnet st rat egi for inds at sen i Afghanist an. Det var indiskut abelt
et fremskr idt for alle og et eksempel på polit isk modenhed , men der i lå også e n
indrømme lse af, at der ikke t idl iger e havde været nogen st rat egi for hverken
Afghanist an eller andre danske operat ioner . Det bekræft es af milit ære sagsakt er
om kr igen i Irak, hvor det fre mgår, at den danske besæt t else i det sydlige Irak fra
2003 t il 2007 savnede po lit isk ledelse. I st edet skift ede må lsæt ninger hver sjet t e
måned, når et ho ld so ldat er rot erede ind og et andet ho ld rot erede ud.
For muler ingen af en st rat egi for Afghanis t an eft er 2008 bliver desuden hæmmet af
ret liggørelsen af Forsvaret s milit ære indsat s.
Det lyder måske umiddelbart
har mløst , men det skal er indres, at Danmark o ft e går i kr ig for at fremme
demokrat i og menneskeret t igheder. Det kan i sig selv problemat iseres, eft erso m
kr igsførelse o ft e kan r isikere at skade de samme værdier so m der bliver kæmpet
for. Tendensen har da også i st igende grad været , at disse værdier bliver o msat t il
rest r ikt ioner for danske st yrker. Det er nat urligvis et krav, at danske t ropper ikke
overt ræder int er nat ionale konvent ioner, men danske so ldat er har hist or isk set
aldr ig været kendt e for at overt ræde eksempelvis Geneve -ko nvent io ner ne. Det er
der for absurd og med sikker hed kont raprodukt ivt , at Forsvaret får pålagt flere og
flere rest rikt ioner jf. konvent io ner ne. Det absurde best år ikke i, at der er noget
galt med konvent ioner ne, men at over holdelse af dem kun finder st ed for at
beskyt t e polit iker ne. Det reelle mål er, at undgå proble mer på hje mmefront en, dvs.
en mediest orm. Når den danske fangepo lit ik i foreløbig et årt i der for har været
under belyst og ignoreret skyldes det ikke nogen t årnhøj po lit isk moral, men det
modsat t e. Po lit iker ne har ikke no get incit ament t il at løse det t e problem, so m i alle
t ilfæ lde er et besvær ligt o mråde at løse – så heller e lade være med at vække de
sovende hunde og i st edet give Forsvaret skylden for problemer ne. Forsvaret er
so m organisat io n t vunget t il at naviger e i d ett e komplekse landskab og finde svar
på spørgsmål, so m po lit iker ne ikke ønsker at for ho lde s ig t il. Meget af det
dobbelt spil (eller "organisat or iske hykler i", so m Met t e Søgaard-Andersen ville
kalde det ), som ind iskut abelt har fundet st ed i Forsvar et kan forklares på den
måde. E ffekt en er lige nu ukendt , men kan næst en kun virke demora lisere nde og
skabe en opfat t else af, at den danske milit ære indsat s kun handler o m at få t ingene
t il at se godt ud og undgå ballade med po lit iker ne.
Samlet set handler de dybest e rødder t il syst emkr isen o m dansker nes ambivalent e
for ho ld t il kr ig og herunder t il milit æret . Det officie lle Danmark har siden 1991
omfavnet kr ig og har udviklet sig t il en akt iv milit ær magt , der selv med et st adig
mer e reducer et forsvar sbudget er villig til at drage ud i de fjer nest e afkroge a f
verden – senest i Mali. Samt idig er Danmark ikke selv udsat for fare (Danmarks
eksist ens er ikke på nogen måde påvir ket af vores int er nat ionale indsat s) og det
bet yder, at de mekanismer, so m kunne have bi draget t il en st ørre real is me er
fraværende. Danmark kan i pr incippet fort sætt e den nuværende linje meget længe,
selvo m den milit ære evne t il at udsende noget er svindende. Det er jo alligevel ku n
symbo lpo lit ik. De enest e, som måske har en anden opfat t else , er Forsvaret s egne
udsendt e so ldat er og de er foreløbig t avse.
Måske findes der en anden vej, hvor Danmar k får et mere realist isk for ho ld t i l
kr ig, for mulerer st rat egiske må l for kr igsførelsen og derved skaber en
sammenhæng melle m mål og mid ler. Det bet yder ikke, at Danmark skal opgive
målet fx st ørre indflydelse i US A eller overho lde mennesker et t igheder ne. Det ska l
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bare ikke længere opfat t es som selve hovedmålet . Afghaner ne og t id ligere irakerne
får jo ikke noget ud af, at danske t ropper pålægges st r ibevis af rest r ikt ioner, hvis
det medfører, at ondsindede kræft er eft er følgende får magt en. Det skal i de n
for bindelse anerkendes, at kr ig er fuld af meningsløse t ragedier, men også ka n
t jene et moralsk godt for mål ved at skabe en bedre fr ed end den fr ed der gik forud
for kr igen. E n sådan st ørre modenhed kan også påvirke ligevægt en me lle m
demokrat isk kont rol og milit ær st yrke, som lige nu er præget af en høj grad a f
ubalance. Det skal anerkendes, at demokr at isk ko nt rol ikke kan og heller ikke bør
opfat t es so m et mål i sig selv, men skal afbalancer es i for ho ld t il behovet for
milit ær st yrke. De t o st ørrelse r er ikke modsæt ninger, men forudsæt t er hinanden.
Hvor vidt det bedst kan gøres ved eksempelvis at nedlægge Forsvar sko mmandoen
og skabe et super minist er ium eller ved at bevare Forsvar sko mmandoen er i en vis
forst and underordnet . Det er selve ligevægt en melle m demokrat isk ko nt rol og
milit ær st yrke, so m er det cent rale. Denne ligevægt mang ler lige nu og
syst emkr is en er det mest markant e sympt om på det .
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