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Folkemøde: Johanne, Nick, Nils og de
andre 

Af Ninna Falck.  , 21 JUN 13

En nuværende og to tidligere forsvarsministre,
Johanne Schmidt-Nielsen, Søren Pind, Nils Wang og
Master Fatman var blandt de mange kendisser, som
kom forbi til en hjemmeværnssnak på MHV 904
HJORTØ i sidste weekend

Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten spurgte interesseret til

marinehjemmeværnet. Foto: Morten Brandborg 

Der blev snakket  en masse hjemmeværn ved Folkemødets udstilling i Allinge Havn.

Chef for Flotille 471 Bornholm, Lene Brunemark og hendes næstkommanderende,

Leni Sostack Larsen havde fire lange dage oppe på de høje nagler.

500 besøgende om dagen

- Det var dejligt at kunne vise skibet frem og fortælle om, hvad vi kan, fortæller Lene

Brunemark, nu hvor hun har haft nogle dage til at sunde sig i, efter at hun torsdag,

fredag, lørdag og søndag havde vagten på HJORTØ sammen med Leni Larsen.

Dagene kørte stort set fra klokken 08.00 til 22.00, og der var omkring 500

besøgende per dag.

HJORTØ var i anledning af Folkmødet pyntet op med hjemmeværnsbannere, og ud

over Lene og Leni, var der også mødt en stribe kollegaer fra det øvrige hjemmeværn

op ved udstillingen, så hele paletten var dækket ind.

- Men når folk kommer om bord på et skib, så spørger de selvfølgelig ind til, hvad

skibet kan, og hvad vi laver til søs, siger Lene, som blandt andet gav

Forsvarsminister, Nick Hækkerup, en rundvisning på skibet og fik hilst på hans to

forgængere Søren Gade (direktør i Landbrug & Fødevarer) og Gitte Lillelund Bech

(V) og deres politikerkollegaer Søren Pind (V), Christian Pihl Lorentzen(V), Jens

Christian Lund (S), Brian Mikkelsen (KF), og mange flere.

Johanne: en interesseret gæst

Især bemærkede man nok besøget af Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten,

som også kiggede ind om bord på HJORTØ. Hun fik sig tydeligvis et par

aha-oplevelser omkring marinehjemmeværnet, som hun ikke kendte så meget til.

- Hun var meget positivt interesseret, og hun spurgte interesseret ind til opgaver,

uddannelser og skibet. Det var jeg glad for at vise frem for hende, siger Lene

Brunemark.

Den brittiske ambassadør, Vivian Life var imponeret over det frivillige beredskab. Og

godt underholdt. Foto: Morten Brandborg 

En anden markant kvinde om bord var den engelske ambassadør, Vivian Life, som

også fik en grundig briefing. Hun var imponeret af hele hjemmeværnets store

beredskab – og ikke mindst det, at det er frivilligt.

Admiraler og gøglere

- Og pludselig fik vi også besøg af en admiral, fortæller Lene Brunemark, som satte

stor pris på, at kontreadmiral Nils Wang (Chef for Forsvarsakademiet og tidligere

Chef for Søværnets Operative Kommando) gav sig tid til et besøg om bord på

HJORTØ.

Selv underholdningskendisserne Master Fatman og Jim Lyngvild kiggede ind forbi.

Og her måtte Master Fatman absolut have et billede af sig selv og en kvinde i

uniform - og det fik han så.
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De bedste gæster…

Men bortset fra al virakken og alle de kendte ansigter om bord på HJORTØ, så var

Lene mindst lige så glad for alle de ’almindelige gæster’ hun fik vist rundt på

HJORTØ.

- Noget af det bedste, vi har med fra weekenden, er da alligevel den kontakt, vi har

haft med befolkningen, understreger Lene Brunemark, som fik snakket med et væld

af mennesker.

Søndag aften var de to marinere godt brugt.

- Hvor var vi meget på. Der var jo meget fokus på mig og Leni, som var de eneste to

i de blå skjorter, slutter Lene Brunemark, som nu står over for en ny weekend med

en ny opgave: HJORTØ skal sejle som afviserfartøj, når raketbyggerne fra

’Copenhagen Suborbitals’ for tredje gang besøger Bornholm for at fyre deres

raketter af.

Herunder:

Master Fatman kiggede forbi, og det blev ikke 100% seriøst.

Foto: Leni Sostack Larsen
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