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Har siden 2022 været pressechef og medlem af direktionen i Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse (FMI). Har en bred og dyb erfaring med presse og kommunikation, fra taktisk til strategisk 
niveau, både i det offentlige, i det private og i partipolitisk kontekst. Kender indgående forsvarets 
ministerområde og interessenthåndtering på tværs af niveauer og styrelser, både som slotsholmsk 
embedsmand, journalistisk håndværker samt militær igennem 25 år. Officer med ledelseserfaring, herunder 
tjeneste i Arktis og seks missioner til lands og til vands, fx som NATO talsperson. Af uddannelse 
cand.scient.pol, Master i Offentlig Ledelse, journalist m.m. Lune, energi og professionalisme er nøgleord.

Erfaring FMI              Presse- og kommunikationschef
- et udvalg 2022/4 – fort.

 Jeg er direktørens presserådgiver og medlem af direktionen. Som chef 
for en sektion på fem journalister/sagsbehandlere er jeg i spidsen for at 
drive intern og ekstern kommunikation i en styrelse, der har stor 
bevågenhed fra både medier, politikere og forsvarets øvrige ansatte.

Søværnet, Søværnets Reserve, øvrig reserve                 Orlogskaptajn
2013/8 – fort.

 Presse- & Informationsofficer, InterForces reserve, apr. 2022 - fort.
 Stedfortrædende chef af reserven, Arktisk Kommando (AKO), 
Færøerne (FEF), i perioden 2018-2022. 3 uger pr. år i uniform i FEF.
 Øvelser og anden tjeneste med Søværnet i Danmark, Grønland, 
Spanien og UK som reservist 2013-2018. Skiftede fra hær til søværn som 
ekspert i “Information Operations” (Info Ops). Fire fuldtidskontrakter:
1. Staff Public Affairs Officer (SPAO) på NATO-skib, jan.-apr. 2018. 

SPAO er admiralens direkte presserådgiver og en del af den 
internationale stabs kerneledelse. Håndtering af medier, officiel 
talsperson for NATO-styrken, eksekvering af historier, SoMe m.m.

2. Besøgsofficer ved AKO LESEK, Grønland, aug.-okt. 2016. 
Planlægning, relationspleje og kontrol. Indtænkte nye ways of working.

3. SPAO til søs, afhentning af kemiske våben for FN, Libyen, aug. 2016.
4. Chef for Info Ops og SPAO, NATO-piratjagt, maj-dec. 2014.  

Diverse                                                             Journalist
2006 – fort.
Indehaver af pressekort i mange år og har bl.a. skrevet/arbejdet for: 

 Dagbladet Information, Forsvarsavisen, Metalized (musik), Udvikling (Danida), 
Mifune (film), Substans (fagblad), Randers Kommune (virksomheds-
kommunikation), korrekturlæser på Kristeligt Dagblads redaktion; fort. 
freelance korrekturlæsning af videnskabelige tekster (degulestokke.dk). 

InterForce, FKO LESEK        Souschef/Kommunikationskonsulent
2016/11 – 2022/3

 2018-2022 : Generalens stedfortræder i et miljø af højtstående civile 
og militære aktører, herunder Forsvarets Øverste Ledelse. Generelt 
embedsmandsarbejde, herunder behandling af aktindsigter, taler, 
chefkommunikation mv. Styrede ekstern og intern kommunikation som 
digital og analog redaktør samt vejledte/delegerede til organisationens 
medarbejdere. Faglig leder af sektion for krise- og krigskommunikation 
med fire officerer og to befalingsmænd af reserven. Løbende idé- og 
konceptudvikling, forestod paneldebat på Folkemødet etc.
 2016-2017: PA for generalmajor. Projektstyring, admin., journalist

Maersk Line                                 Change Communication Specialist
2015/3 – 2016/8 (de sidste seks måneder aftrædelse grundet fyringsrunde)

 Stakeholder management and change communication i it-
projektet Simplification. Lokeret på Esplanaden med en del rejseaktivitet.
Producerede artikler, posters, intern SoMe, koordinerede m. aktører globalt.
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Hæren, Hærens Reserve, Den Kongelige Livgarde               Kaptajn
1997/2 – 2013/7

 Øvelser og anden tjeneste i Danmark, Letland, Tyskland og Polen som 
reservist 1999-2013. Oprindeligt kampsoldat og derefter tiltagende fokus på
kommunikation/psykologisk effekt i operationen. Fire fuldtidskontrakter:
1. Souschef, NATO Civilt-Militært samarbejde, Afghanistan, 2010-2011.
2. Souschef, NATO Psykologiske Operationer, Afghanistan, 2008.
3. Leder for 47 FN-soldater i stabskompagni, Eritrea, 2000-2001.
4. Leder og uddanner af soldater, Den Kongelige Livgarde, 1997-1999

Ambassaden i UK                                      Public Diplomacy Advisor
2009/8 – 2010/7

 Praktikophold hos forsvarsattacheen blev til job som rådgiver for 
ambassadøren i den første Defence Diplomacy-kampagne, Danmark har 
ført. Planlægning og eksekvering af kommunikation i koordination med 
resten af ambassaden (forsvar/presse/handel) mhp. udenrigspolitiske mål.

Greve Gymnasium                             Samfundsfagslærer
2006/8 – 2007/6  

 Førte tre klasser til meget tilfredsstillende eksamensresultater.

Operaen, Det Kongelige Teater                Rundviser og koordinator
2004/10 – 2007/12

 VIP-guide. Forestod desuden bl.a. ansættelse og oplæring af nye guides.

Uddannelse Master of Public Governance (MPG), 60 ECTS
Copenhagen Business School og University of Edinburgh
2020/1 – 2022/06
Udvikling af personligt lederskab. Forvalting, politiske processer, strategi.
Masterprojekt: ”InterForces Strategiske Kommunikation: en vektoranalyse.”

”Militært Suppleringskursus”/Master in Military Studies (MMS)
Forsvarsakademiet (FAK)
2020/9 – 2021/8
MMS ækvivaleret ved suppleringskurser til civil master. Snævert optag til kurset.
Hovedopgave: ”The Iraqi Surge and Military Innovation.” 

Kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.), 300 ects
Københavns Universitet og Dansk Institut for Militære Studier

             2018/1 – 2019/6 (bachelor 1999/9 – 2005/9)
Overbygning fokus på forsvarspolitik, kommunikation og international konflikt.
Speciale: ”Sværd dyppet i blæk. Taleban og ISAF's propagandakrig.”

Kurser af to til seks ugers varighed, et udvalg
NATO School Oberammergau, FAK, Finnish Defence Int. Centre m.fl.
2000/5 – 2016/12
Maritim krigsteori, FN-observatør, Informationsoperationer, m.m.fl.
Highlight: NATO Public Affairs in Operations, herunder talspersonsuddannelse

Videreuddannelsestrin 1 for Ledere (kaptajnsskole)
Hærens Officersskole
2012/8 – 2013/7
Analyse, taktik og praktisk teamwork/projektledelse i stabe op til brigadeniveau.

Tillægsuddannelsen, 30 etcs
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
2008/9 – 2009/1
Håndværk i alle genrer af skreven journalistik samt virksomhedskommunikation.
Eksamensopgave: tre artikler solgt til og publiceret i Dagbladet Information.

Sidefag i engelsk, 90 ects
Københavns Universitet
2006/9 – 2008/1
Grammatik, historie og samfund USA/UK, moderne og klassisk litteratur m.m.
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