
Bjarke havde været værnepligtig i Hæren og udsendt som konstabel i Kosovo. 
Han overvejede at blive i Forsvaret, men han ville arbejde med elektronik, og de 
drømme kunne Forsvaret ikke opfylde dengang: ”Medmindre jeg ville blive 
elektromekaniker og skrue på en gammel radio. Og det var ikke min ambition.” 
Så Bjarke søgte ind på DTU. ”Det var super fedt, jeg var glad for at nørde helt 
ned i tingene. Da jeg blev rusvejleder, fik jeg også smag for at arbejde med 
mennesker, koordination og ledelse – så dagen ikke kun gik med at arbejde 
med elektronik.”

Elektronik, ledelse og godt kollegialt sammenhold
Så da han læste om muligheden for at bruge en civil teknisk bachelor på at 
uddanne sig videre til officer i Søværnet, var han klar: ”Det er lige mig, tænkte 
jeg. For det første kunne jeg arbejde med elektronik og teknik. For det andet 
kunne jeg arbejde med ledelse og mennesker – og for det tredje vidste jeg, at 
Forsvaret var en god arbejdsplads med et stort kollegialt sammenhold.”

Bjarke mener, at der er mange med en bachelor inden for teknik eller elektronik, der 
ikke aner, at de er kvalificerede til at søge ind som officer: ”Jeg havde selv været i 
Hæren i knap tre år, og jeg anede ikke, at der fandtes de her muligheder i Søværnet.” 
Selv bruger han sin akademiske baggrund en hel del i sit arbejde, for eksempel når 
han skriver rapporter, laver logiske fejlsøgninger eller fungerer som bindeled til 
ingeniørerne ved de civile virksomheder, der udvikler udstyr til Søværnet.

Varieret hverdag
Nu er Bjarke våbenteknisk officer på støtteskibet Absalon – et meget varieret 
arbejde: ”Jeg sørger for, at alle de våbensystemer, vi har ombord, virker, og 
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De havde været der i flere år, jeg 
havde været der i 48 timer. Men de 
kiggede begge to på mig for, at jeg 
skulle træffe en beslutning.
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»

»JEG VILLE ARBEJDE MED 
AVANCERET ELEKTRONIK 
– OG IKKE BARE SKRUE PÅ EN 
GAMMEL RADIO«
Bjarke var i gang med sit kandidatstudie på DTU, da han hørte om muligheden for at 
bruge en teknisk bachelor til at søge ind som våben- og elektronikteknisk officer i 
Søværnet og kombinere faglige udfordringer med lederansvar og oplevelser til søs.

vedligeholder dem. Jeg sørger for, at vi har det rigtige ammunition ombord, 
rådgiver chefen om det våbentekniske, taler med ingeniører, om vi skal have 
andet udstyr. Når vi ligger i en udenlandsk havn, er jeg også af og til vagthaven-
de officer på skibet. Det vil sige skibets ansigt udadtil, jeg skal beslutte, hvad vi 
gør, hvis der opstår noget akut som brand, eller en person falder overbord. Den 
slags er vi trænet i at kunne træffe beslutninger og handle.”

Ansvar fra dag 1
Noget af det karakteristiske ved en officersuddannelse er, at man hurtigt får et 
lederansvar. Det oplevede Bjarke allerede få timer efter sin udnævnelse til 
officer: ”Jeg blev udnævnt en torsdag, fløj til England om fredagen, og dagen 
efter stod jeg i en mast på et skib sammen med en tekniker og en befalings-
mand, da der opstod et problem. De havde været der i flere år, jeg havde været 
der i 48 timer. Men de kiggede begge to på mig for, at jeg skulle træffe en 
beslutning. Det er den slags ansvar, der forpligter, men det er fedt. Man vokser 
med opgaven.”

Bevarer roen, hvis noget går galt
Bjarke har mærket en personlig udvikling under studiet: ”Jeg har lært at være 
selvstændig, tage beslutninger og være løsningsorienteret. Jeg tror på, at jeg 
kan klare det. Det har også smittet af i mit civile liv. Jeg bevarer roen og finder 
en løsning, hvis noget går galt, eller der opstår noget uventet – som fx hvis bilen 
går i stykker, når man er på vej til et bryllup.”
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