
MINDEORD

Ved FN-ambassadør 
Benny Kimbergs død har 
vi modtaget disse minde-
ord fra advokat Jørn Han-
sen, Horsens:

En r i g t i g  Horsens -
dreng, eller som Uffe Elle-
mann-Jensen udtrykte det 
»en glad dreng fra Hor-
sens«.

Danmarks FN-ambassa-
dør Benny Kimberg er død. 
Dermed døde en »rigtig» 
Horsens-dreng. En af dem, 
der på fornemste vis med-
virkede til at sætte Hor-
sens på landkortet, en af 
dem, Horsens har brug for 
flere af.

Fru Anna Hansen i Kap-
tajn Andersensgade fik tre 
sønner, der alle senete har 
gjort det godt. Den mel-
lemste var Benny Kim-
berg.

Anna Hansen, der var 
alene med de tre drenge, 
knoklede for »at holde 
sammen på stumperne«.

Hendes mål var, at skaf-
fe drengene en bedre ud-
dannelse og dermed flere 
muligheder, end hun selv 
havde haft. Det lykkedes.

I forbindelse med mili-
tærtjenesten lærte Benny 
Kimberg russisk. Efter at 
have gennemført jurastu-
diet, fortsatte han karrie-
ren i udenrigsministeriet.

Kort beskrevet blev 
Benny Kimbergs karriere 
som følger: 1965 ambassa-
desekretær i Moskva, de 
næste to år videreuddan-
nelse i Paris, herefter i to 
år sekretær for den kom-
mission, der skrev be-
tænkningen »Dansk Sik-
kerhedspolitik i 70'erne“ 
under Hi lmer Bauns-
gaards regering, herefter 
blev han førstesekretær på 
FN-ambassaden i New 
York. I 1974 blev han kaldt 
hjem til udenrigsministe

riet som europæisk korre-
spondent. Danmark var et 
par år tidligere trådt ind i 
EU. Herefter fulgte tre år 
som andenmand på Dan-
marks USA-ambassade i 
Washington. Fra 1981 til 
1984 var Benny Kimberg 
chef for den politiske afde-
ling i Udenrigsministeriet.

Benny Kimberg blev for 
første gang ambassadør i 
1984. Han blev Danmarks 
mand i Japan. Uffe Elle-
mann-Jensen kaldte ham i 
1986 hjem som departe-
mentschef for udenrigsmi-
nisteriet. I 1991 kom så ud-
nævnelsen til ambassadør 
i Paris. Denne opgave va-
rede til 1995, hvor han igen 
vendte tilbage til New 
York. Denne gang som am-
bassadør.

Benny Kimberg følte ik-
ke selv, han var noget sær-
ligt. Han huskede med 
glæde det miljø, han vokse-
de op i. Han holdt stadig 
mere af country-musik 
end af ballet. Men først og 
fremmest holdt han af sit 
arbejde. Han nåede de mål, 
han satte sig, navnlig på 
grund af en jernvilje. Den-
ne vilje blev formentlig 
skabt under opvæksten i 
Kaptajn Andersens Gade, 
hvor han hurtigt lærte, at 
intet bliver foræret, men 
meget kan nåes, hvis viljen 
er til stede. Hans tempera-
ment var kendt, men for-
delen herved var, at man 
aldrig var i tvivl om, hvor 
man havde ham.

Benny Kimberg besøgte
ofte Horsens, måske navn-
lig sin gamle skolekamme-
rat Hans Chr. Sørensen, li-
gesom han i flere sommer-
ferier nød stranden ved 
Juelsminde.

Familien har mistet no-
get uerstatteligt, udenrigs-
tjenesten har mistet en af 
sine mest kvalificerede 
medarbejdere, hans ven-
ner har mistet noget gan-
ske særligt, Horsens har 
mistet en rigtig Horsens-
dreng.

Lad ham for fremtiden 
tjene som eksempel på, at 
uanset hvilke odds man fø-
des med, kan en stærk vilje 
flytte næsten alt.
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