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Udviklingen som fulgte i kølvandet på 
afslutningen af den kolde krig samt 

terrorangrebene på World Trade Center 
og Pentagon den 11 sep 2001 med efter-
følgende intervention i Afghanistan og den 
væbnede intervention i Irak har, på hver sin 
måde, fundamentalt ændret den omverden, 
som Danmark også må forholde sig til. 

Under den kolde krig var omverdenen 
statisk og stabil. Populært sagt var fremti-
den forudsigelig, idet ”i morgen” var lig ”i 
dag”, som igen var lig ”i går”. Afslutningen 
af den kolde krig viste, at omverdenen mo-
mentant kunne opføre sig dynamisk, idet 
fremtidsudsigterne fundamentalt ændrede 
karakter. Vi var dog i vid udstrækning af 
den opfattelse, at situationen ville ændre 
sig fra en stabil situation til en anden. 

Den afgørende nyskabelse frem til den 
aktuelle sikkerhedspolitiske situation er 
imidlertid, at vi nu må erkende, at fremtiden 
som følge af globaliseringen, asymmetriske 
trusler og ikke-statslige aktører på den sik-
kerhedspolitiske scene er blevet permanent 
dynamisk og dermed uforudsigelig. 

Professionelt forsvar baseret på værnepligt – 
udviklingen i Danmark

Med den danske aktivistiske udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske linje har denne udvik-
ling medført, at opgaverne for det danske 
Forsvar er blevet markant ændret, således 
at Forsvaret uden for landets grænser skal 
kunne opstille internationalt deployerbare 
militære kapaciteter fra alle tre værn, samti-
dig med at Forsvaret på hjemmefronten skal 
kunne være en integreret del af Totalforsva-
ret, herunder kunne imødegå terrorhand-
linger og deres virkning på samfundet.

I processen omkring det seneste forsvars-
forlig (försvarsbeslut) 2004-2009 var det 
således særdeles vigtigt for Forsvaret at 
lægge op til at foretage det ”spring”, den 
omstilling, der var bydende nødvendig for 
at bringe Forsvaret fra en tilstand af ”stadigt 
større relativ irrelevans” til ”tidssvarende 
relevans”. 

Dette var ikke et udtryk for, at det 
”gamle” forsvar ikke havde gjort det rig-
tig godt. For det havde det. Den tidligere 
struktur var nemlig med til at vinde den 
kolde krig. 

Men udfordringerne er helt anderledes 

handlingar

Av Christian Hvidt
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nu og fremover, og derfor måtte kursen 
ændres ganske betydeligt.  

Jeg er således overbevist om, at Forsvaret 
er langt bedre rustet end nogensinde før til 
at møde udfordringerne i en uforudsigelig 
verden med et komplekst trusselsbillede, 
herunder til at løse opgaver der relaterer 
sig til totalforsvaret.

Hovedoverskrifterne er:
Stående styrker •	
Kort værnepligt•	
60/40 (som er udtryk for forholdet •	
mellem operative kapaciteter på den 
ene side og støttende samt administra-
tive strukturer på den anden side. Det 
var tidligere omvendt 40/60)
Kapacitet til at udsende 2 000 mand •	
(alle tre værnsgrene) 
Forøgelse af materielinvesteringerne •	
Tilstrækkelige driftsmidler •	

Fundamentet for de store ændringer i den 
danske	model	 skal	findes	 i	 den	 såkaldte	
Bruun rapport. Bruun rapporten danner det 
sikkerhedspolitiske grundlag for forsvars-
forliget 2004-2009 og beskriver de sikker-
hedspolitiske udfordringer, som Danmark 
skal navigere i forhold til; som f eks en øget 
transnational trussel i form af terrorisme, 
spredning af våben, narkotika, etc, der indi-
rekte truer Danmark og de grundlæggende 
værdier, som Danmark står for.

Der var således ikke længere behov 
for et mobiliseringsforsvar, og som følge 
deraf heller ikke et behov for den gamle 
værnepligtsmodel. 

Der	var	til	gengæld	behov	for	flere	mobile	
styrker, der kunne operere uden for dansk 
territorium i de nu velkendte internationale 
operationer.

Værnepligten blev derfor tilpasset til en 
model, som markant adskiller sig fra den 
gamle værnepligt, og således ikke på nogen 
måde er direkte sammenlignelig med andre 
værnepligtsordninger. Danmark er endnu 
engang unik i sin pragmatiske tilgang til 
at fastholde det gode, men samtidig ændre 
substantielt på produktionsapparatet. Ho-
vedlinjerne er:

Der indføres en ”Forsvarets Dag”, •	
hvor samtlige unge mænd har pligt til 
at møde med henblik på at modtage in-
formation om Forsvaret og Forsvarets 
placering i samfundet. Unge kvinder 
har ret til at deltage men ikke pligt, 
hvilket også gælder værnepligten.

Der gennemføres en basisuddannelse i •	
alle tre værn, men der indkaldes ude-
lukkende efter behov. Der er mindre 
forskelle, men grundelementerne er 
de samme. Søværnet har et sejladsmo-
dul, der betyder, at værnepligtige fra 
søværnet har et mere grundlæggende 
indtryk af, hvad det vil sige at gøre 
tjeneste i typisk Nordatlanten

Basisuddannelsen er i princippet ens i •	
de tre værn og gennemføres i forskel-
lige temamoduler, som bl.a. omfatter 
grundlæggende militæruddannelse, 
feltuddannelse, småstyrkers kamp og 
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hjælp til den øvrige del af samfun-
det. Den militære grunduddannelse 
er afgørende for de øvrige moduler, 
således at soldaterne kan begå sig i et 
usikkert miljø, yde førstehjælp, be-
tjene håndvåben samt anvende anden 
udrustning og materiel. Soldaterne 
lærer at samarbejde samt at kunne 
forstå og omsætte ordrer og signaler, 
så de kan løse opgaver i enheds-
ramme. Basisuddannelsen indeholder 
tillige aktiviteter, der understøtter 
rekruttering og introduktion til freds-
støttende operationer. 

Varighed	(4	mdr	for	de	fleste)	~	700	•	
timer.

Todelt formål:•	

- Et totalforsvars indhold med hen-
blik på styrkelse af totalforsvaret 
gennem i videst muligt omfang at 
samle løsningen af det statslige 
redningsberedskabs og forsvarets 
opgaver i en struktur, der sikrer 
synergieffekt og forenkling. 

- Et militært indhold, der udover 
totalforsvarsrelevant og motiver-
ende militært indhold, retter sig 
mod hvervning af personel til 
fortsat uddannelse i den operative 
struktur og til efterfølgende tjene-
ste i de internationale missioner.

Totalforsvaret styrkes ved, at der etable-
res en totalforsvarsstyrke på ca 12 000 

soldater, som har gennemgået en relevant 
uddannelse	 af	 ca	 700	 timers	 varighed	 i	
løbet	af	fire	måneder.	

Denne styrke er forpligtet til inden for de 
første tre år efter den første samlede uddan-
nelse i Forsvaret at stille sig til rådighed i op 
til tre måneder i f m løsning af totalforsvars-
opgaver for det danske samfund, såfremt 
forsvarets stående styrker, det statslige 
redningsberedskab eller Hjemmeværnet 
ikke er tilstrækkeligt. 

Totalforsvarsstyrken kan aktiveres til 
løsning af totalforsvarsopgaver således:

- Bevogtning af samfundsvigtige 
installationer.

-	 Overvågning	og	 trafik-/adgangs-
kontrol.

- Hjælp til redningsberedskabet 
(Bl a førstehjælp og røgdykkerud-
dannelse).

- Anden hjælp til Politiet, herunder 
evakuering af civile.

- Støtte til Hjemmeværnet, herunder 
afløsning/supplement.

I forbindelse med kommunalreformen og 
nedlæggelse af de statslige amter i Dan-
mark	blev	der	i	2007	etableret	fem	statslige	
regioner, herunder totalforsvarsregioner 
hhv Nordjylland, Midtjylland, Syddan-
mark, Sjælland og Hovedstaden, der stort 
set er sammenfaldende med de tidligere 
lokalforsvarsregioner. 

For at udnytte den etablerede landsdæk-
kende regionale kommandostruktur skal 
Hjemmeværnet opstille og uddanne den 
regionsbaserede føringsstruktur, der gør to-



33

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20092-2009

talforsvarsregionerne i stand til at indsætte 
og føre hjemmeværnets indsatsstyrke, 
indkaldte dele af totalforsvarsstyrken og 
det øvrige frivillige Hjemmeværn. I den 
operative struktur kommer totalforsvars-
regionerne til at indgå under Hærens 
Operative Kommando.

Forsvarskommandoen er pålagt at stille 
og	 friske	 (løbende	udskifte)	ca	900	offi-
cerer og befalingsmænd til den regionale 
føringsstruktur samt at stille og friske det 
menige personel til totalforsvarsstyrken. 
Det er Hjemmeværnskommandoens hen-
sigt at opstille den regionale føringsstruk-
tur i 45 underafdelingslignende enheder. 
Det	medfører	et	behov	for	ca	810	officerer/
befalingsmænd	samt	ca	75	officerer/befa-
lingsmænd i regionsstabe og lokalforsvars-
afsnit. Det samlede behov bliver således ca 
885	officerer/befalingsmænd.	

De 45 underafdelinger giver et behov 
for ca  6 000 mand, hvilket samtidig over-
ordnet set bør kunne sikre en kontinuerlig 
bevogtning af 250 objekter.

Det menige personel til denne struktur 
tilvejebringes gennem værnepligtige (ca 
2 500 årsværk), således at personel med 
udelukkende basisuddannelse overføres til 
totalforsvarsregisteret (i tre år).

 I den periode har de pligt til at forrette 
yderligere 3 måneders tjeneste i forbin-
delse med aktivering af totalforsvaret. 
Det er dog ikke planlagt, at personellet i 
totalforsvarsregistret skal indkaldes til gen-
nemførelse af mønstringer (repövningar), 
vedligeholdende uddannelse eller lignende, 
idet dette ikke skønnes nødvendigt i den 

treårs periode, man står til rådighed. Dette 
medvirker til store besparelser som følge 
af det ringe behov for mønstringer.

Personel med mere end 4 måneders 
værnepligt, personel der efterfølgende 
gennemfører reaktionsstyrkeuddannelsen 
og personel, der bliver fastansat, står ikke 
i totalforsvarsregistret. 

Det er hensigten, at den regionale førings-
struktur baseres alene på lejede køretøjer, 
mobiltelefoner og en pulje af våben (GV 
M/75)	oplagt	ved	depot.	Der	er	på	nuværen-
de tidspunkt ikke yderligere særlige pro-
jekter relateret til totalforsvaret. Senere 
opståede behov enten til føringsstrukturen 
eller i forbindelse med aktivering af (dele 
af) totalforsvarsstyrken vil således skulle 
beskrives som selvstændige projekter.

Forsvarskommandoen er tilført 30 mio 
kr til totalforsvarsrelaterede personelud-
gifter, herunder indkommandering (rep-
övning) af personel i føringsstrukturen. 
Øvrige udgifter ved gennemførelse af 
uddannelse	af	føringsstrukturen	finansieres	
over Hjemmeværnets trækningsramme 
ved de funktionelle tjenester(nye store 
stabe under Forsvarskommandoen, hhv 
Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets 
Materieltjeneste). 

De værnepligtige modtager en relevant 
militær uddannelse, der sætter dem i stand 
til at løse opgaver som enkeltperson, i 
makkerpar og i ramme af en gruppe. Det 
er disse kompetencer, der bringes i spil i 
den efterfølgende totalforsvarsuddannelse 
for den del, som ikke tegner kontrakt om et 
rent militært uddannelsesforløb i Forsva-
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ret. Herudover er der andre kompetencer, 
som bibringes samfundet i form af en 
socialisering på tværs af sociale og etniske 
grupperinger.

Rekruttering til forsvarets uddannelser 
er en integreret del af hærens reaktions-
styrkeuddannelse til hærens internationale 
operationer. Det er her værd at bemærke, 
at reaktionsstyrkeuddannelsen producerer 
soldater, som fuldt ud kan måle sig med 
andre landes soldater, og de løser til fulde 
pålagte operative opgaver.

Det er helt afgørende, at værnepligten 
medfører, at Forsvaret har et bredt hver-
vegrundlag til alle uddannelser. Der er 
mange	 befalingsmænd	 og	 officerer,	 der	
ikke ville være i Forsvaret i dag, hvis 
ikke de havde skullet forrette værnepligt. 
Det understreger, at der i praksis nås mål-
grupper og personer, som ellers ville have 
fokuseret i andre retninger på et mindre 
oplyst grundlag, når de skulle træffe deres 
endelige karrierevalg.

Ved den brede hvervning gennem værne-
pligten sikres yderligere en fortsat forbin-
delse mellem samfund og forsvar. Forsvaret 
bliver et spejlbillede af det land, som vi er 
sat til at forsvare.

Andre lande – USA og Storbritannien til 
eksempel – har helt professionelle Forsvar 
og en deraf følgende lang række socialt 
betingede problemstillinger, som slet ikke 
kendes fra det danske Forsvar. Man kan 
hævde, at en af årsagerne til at danske sol-
dater klarer sig så fremragende, som også 
mange andre lande fremhæver, netop er på 
grund af værnepligten. Værnepligten sikrer 

en bred forbindelse til alle lag i samfundet, 
der bevirker, at vores soldater har en bred 
tilgang til deres profession i kraft af vores 
skole- og samfundssystem. Som vi siger 
i Danmark: En soldat skal ikke kun være 
soldat men også diplomat.

Langt det største behov for værnepligtige 
findes	i	hæren.	Forsvaret	har	brug	for,	at	ca	
20 % af et værnepligtshold tegner kontrakt 
med henblik på at gennemføre resterende 
uddannelse, som bringer soldaten op på 
krigsbrugbar status, hvilket er en forud-
sætning for senere at kunne blive udsendt 
i en international mission.

For at perspektivere hvad der egentlig er 
tale om, har jeg medtaget de omtrentlige tal 
for antallet af værnepligtige, idet der årligt 
indkaldes lidt forskelligt afhængig af min-
dre justeringer ved lokale tjenestesteder:

•	 Hæren	ca	5	480	personer	–	i	alt	2	130	
årsværk.

- Hesteskadronen ved Gardehusar-
regimentet ca 50 personer til 12 
mdr.

- Den Kongelige Livgardes Vagt-
kompagni ca 810 personer til 8 
mdr.

- Øvrige tjenestesteder ca 4 620 
personer til 4 mdr.

•	 Søværnet	 ca	550	personer	–	 i	 alt	200	
årsværk.

- Kongeskibet Dannebrog ca 40 
personer til 9 mdr.

- Øvrige ca 510 personer til 4 mdr.
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•	 Flyvevåbnet	 ca	 435	 personer	 (alle	 4	
mdr) – i alt 145 årsværk.

Dansk forsvar har haft rigtigt gode erfa-
ringer med den nye værnepligtsordning, 
som generelt har været en stor succes 
og som bør fastholdes i den nuværende 
form, herunder antallet af værnepligtige, 
længden af uddannelsen og uddannelsens 
indhold. 

Værnepligtsordningen og Forsvarets 
Dag giver et godt grundlag for den efterføl-
gende hvervning af mere end 20 %. Der er 
en høj frivillighedsprocent og dermed kun 
få	tvangsindkaldelser.	Ved	flere	regimenter	
er der ligefrem kø for at komme ind som 
værnepligtig. Der er langt overvejende en 
positiv perception af basisuddannelsen 
blandt de værnepligtige, som specielt peger 
positivt på emnerne omgangsformer, virk-
somhedskultur og pædagogiske principper 
samt uddannelsens kvalitet. Det er også 
tydeligt, at de meritgivende uddannelser 
er efterspurgte.

Vi har en svær balance, når det gælder 
vægtningen mellem det militære indhold 
og totalsforsvarsindholdet af basisud-
dannelsen, idet begge dele skal ses som 
ligeværdige, men vi kan konstatere, at de 
værnepligtige efterspørger mere af det mi-
litære	indhold,	idet	de	finder	den	militære	
uddannelse mere motiverende.

Inden sammenfatningen vil jeg gerne 
understrege, at der netop i øjeblikket pågår 
drøftelser i Forsvarskommissionen, som 
vil fremlægge rapport om udviklingen for 
dansk forsvar i slutningen af marts måned 

2009. Jeg kan derfor ikke bringe detaljer 
herfra, men visse partier i Danmark har 
sat spørgsmålstegn ved den fremtidige 
værnepligt.

Sammenfattning
Værnepligten er vanskelig at undvære set 
ud fra et rekrutteringsperspektiv, samtidig 
med	 at	 den	 sikrer	 en	 demografisk	 afba-
lanceret personelstyrke; et spejlbillede af 
samfundet.

Der er flere aspekter i dette og flere 
grundlæggende årsager til, at Forsvaret 
fortsat	finder	værnepligten	meget	relevant	
og nødvendig.

Et aspekt er totalforsvarsaspektet. Det er 
politisk besluttet at styrke totalforsvaret, og 
værnepligten	giver	Forsvaret	en	fleksibel	
og veluddannet kapacitet til indsættelse i 
rammen af totalforsvaret. Forsvarets Total-
forsvarsstyrke skal opbygges til ca 12 000 
soldater, som har gennemgået basisud-
dannelsen. Efterfølgende er disse soldater 
forpligtet til inden for de første tre år efter 
basisuddannelsen at stille sig til rådighed 
i op til tre måneder i f m løsning af total-
forsvarsopgaver for det danske samfund, 
såfremt forsvarets stående styrker, det 
statslige redningsberedskab og Hjemme-
værnet ikke er tilstrækkeligt. 

Et andet er det militære aspekt ved-
rørende hvervning af personel til fortsat 
uddannelse i den operative struktur og 
efterfølgende tjeneste i internationale mis-
sioner. Værnepligtsordningen og herunder 
Forsvarets Dag er en særdeles velegnet 
hvervebase, hvor et stort antal unge 
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mennesker præsenteres for Forsvarets 
brede udsnit af uddannelsesmuligheder. 
Den	fleksibilitet,	 der	 ligger	 integreret	 i	
den nuværende værnepligtsmodel med 
overgang til reaktionsstyrkeuddannelsen, 
er et særdeles godt redskab til at tilpasse 
”produktionen” til de internationale ope-
rationer. Der er mulighed for at skrue op 
og ned alt efter behovet; en mulighed som 
man fraskriver sig ved overgang til rent 
professionelt forsvar. Herudover ligger 
der et element af forsyningssikkerhed i 
værnepligten, idet denne er bredt forankret 
i	langt	de	fleste	familier.	Uden	værnepligt	
vil det nære kendskab til Forsvaret for-
mentlig dale, og interessen risikeres at 
mindskes. Den lave magtdistance mellem 
menig	 og	 officerer	 af	 højeste	 grad	 i	 det	
danske Forsvar er netop et produkt af det 
omgivende samfund, der er givet gennem 
den	brede	rekruttering	af	officerer.	Andre	
lande ser dette langt mere elitært, hvilket 
er med til at skabe større distancering. 
Noget som Forsvaret ikke ønsker. Vi føler, 
at vi har det bedste af det bedste, nemlig 
et professionelt forsvar, som er baseret på 
værnepligt.

Et tredje aspekt er, at værnepligten med-
virker til at sikre den folkelige forankring. 
Hjemsendte værnepligtige vil for en stor 
dels vedkommende være ”ambassadører” 
for Forsvaret, ligesom de i deres tjenestetid 
har været med til at udvikle og inspirere 
Forsvaret. På grund af de mange værne-
pligtige, som går gennem forsvarets ud-
dannelsessystem, bliver Forsvaret præget 
af viden, holdninger og færdigheder, som 

de unge repræsenterer. De danske soldater 
klarer sig normalt fremragende i de opera-
tioner, som de deltager i, og værnepligten 
er en af de mange faktorer, der er positivt 
medvirkende hertil. 

Værnepligten sikrer med andre ord en 
bred menneskelig kvalitet i alle vore solda-
ter – høj som lav. Den risikerer vi at sætte 
over styr ved at afskaffe værnepligten.

Et fjerde aspekt er det samfundsmæssige 
udbytte. Værnepligtsuddannelsen forbe-
reder den værnepligtige til en samfunds-
mæssig indsats gennem uddannelse i f eks 
førstehjælp og røgdykkeruddannelse, og i 
basisuddannelsen indgår også elementer 
af personlighedsudviklende karakter, som 
kan gøre den værnepligtige bedre rustet 
til at møde det moderne samfunds krav. 
Under uddannelsesforløbet videreudvikles 
den værnepligtiges modenhed, omhygge-
lighed, evne til at tage ansvar og forståelse 
for samarbejde. Endelig vil idrætsunder-
visningen medføre formfremgang for de 
værnepligtige, ligesom den sætter dem 
i stand til efterfølgende selvstændigt at 
vedligeholde og udbygge deres træning-
stilstand.

Sluttelig kan det siges, at den nuværende 
danske model – set i forhold til den gamle, 
store og tunge mobiliseringsbaserede vær-
nepligt, som mange andre lande først nu 
har gjort op med – er den billigste måde, 
hvorpå vi kan fastholde alle værnepligtens 
fordele.

Samtidig har vi opbygget en basisud-
dannelse, som kort og godt bedømmes 
meningsfyldt af de værnepligtige, og som 
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er et afgørende springbræt for de soldater, 
som ønsker at videreuddanne sig til inter-
national tjeneste og eventuel fast ansæt-
telse i Forsvaret.

Sammenfattende ønsker Forsvaret såled-

es, at vi fastholder og udvikler den nuvæ-
rende værnepligtsmodel.

Författaren är dansk general, f d försvars-
chef och kallad ledamot av KKrVA.


