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Jeg har behov for at fortælle dig noget!
Der er ingen her i lokalet der ikke ved hvem du er – du er en meget væsentlig
del af Marinehistorisk Selskabs DNA – mange må tro, du har været en del af
det altid!
Vi er også mange, der kender dig fra din tid som tjenstgørende i Søværnet,
hvor du tilbragte godt 42 år. En tjeneste, der uddannelsesmæssigt bl.a har
ført dig gennem Maritime Tactical Course og Royal Navy Staff Course i
England, og bragte dig godt rundt i Søværnets sejlende enheder bl.a. som
torpedobåds- og korvetchef. Vi er samtidig mange, der ligeledes husker dig
fra Søværnets Officersskole, hvor du ”huserede” i en årrække som lærer i
søkrigshistorie. Jeg må selvfølgelig også nævne din baggrund og tjeneste
ved Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor du interesserede dig for politiske,
økonomiske, tekniske og militære situationer i verdens brændpunkter. Eller
optrådte i øvelser når kadetter skulle trænes i at være krigsfanger – dér
mødte jeg dig første gang i 1982. Du skulle give den som russisk officer – og
jeg næsten besvimede at skræk for du var helt vildt god i den rolle!
Forsvarsstaben er heller ikke gået ram forbi ligesom du har været
militærattaché i England/London. Endelig må det ikke udelades, at du har
været tjenstgørende som lærer ved Forsvarsakademiet – også som
”principielt pensionist” ansat som militærhistoriker ved Forsvarsakademiet
frem til 2013, specielt med henblik på at beskæftige dig med 2. Verdenskrig,
den Kolde Krig samt Ruslands og Sovjetunionens historie. Da du afgik fra
dén tjeneste var jeg med – jeg husker institutchefens tale til dig og hans
ansigt, da du en pensant oplyste at du samme dag kunne markere 50 års
uafbrudt tjeneste i Forsvaret!
Samtidig har du undervist på Folkeuniversitetet, hvor du i mere end 20 år har
holdt foredrag rundt om i hele landet over emner som: Militærhistorie, Maritim
Historie samt Ruslands og Sovjetunionens historie.
Du er der ud over i regi af Cultours rejseleder på militærhistoriske ture til
blandt andet Stalingrad, Moskva, Sankt Petersborg, Helsingfors,
Østpreussen, Normandiet, Pearl Harbor, Hiroshima.

Du er med andre ord en utroligt engageret og historisk dedikeret mand,
der altid på en let forståelig måde og meget ofte med et humoristisk glimt i
øjet leverer en inspirerende performance.
Jeg får lyst til at nævne, at du ud over forberedelse og afholdelse af foredrag,
dine rejseaktiviteter og undervisningen har fundet tid til at virke som anmelder
af talrige bøger samt ikke mindst selv har udgivet en bog ”Krigen om
Østersøen 1939-1945” – både på dansk og engelsk. Du kan formidlingens
kunst.
Det har Marinehistorisk Selskab meget stor fornøjelse af, og derfor vil vi også
hylde dig på den baggrund.
Du har og leverer i denne kreds til stadighed foredrag om interessante emner,
du er helt berettiget særdeles anerkendt for at give indsigt og viden. Man
bliver med andre ord klogere.
Ud over dette er du gennem mange år et værdsat bestyrelsesmedlem, der
konstruktivt bidrager til driften af selskabet.
I særdeleshed skal det bemærkes, at du har ovenikøbet fundet tid til at
påtage dig flere hverv i bestyrelsessammenhæng, hvor jeg særligt vil
bemærke dit lange træk som formand og senere som kasserer.
Dit engagement håber jeg, at vi også fremadrettet må trække på.
Det er mig derfor en særlig stor glæde og ære her i aften at indstille til
godkendelse af Generalforsamlingen, at du udnævnes til Æresmedlem
af Marinehistorisk Selskab.
Tillykke! (overrækkelse af diplom).

2

