
Tillykke til Ole Hasselbalch 

Søndag den 26. april 2015 fylder Den Danske Forenings juridiske konsulent og tidligere mangeårige 

formand, Ole Hasselbalch, 70 år. 

Det kan lyde som en floskel, men det er en kær pligt, når jeg, som foreningens nuværende formand, kan 

ønske Ole Hasselbalch tillykke på styrelsens vegne og samtidigt takke ham for hans enestående indsats for 

foreningen og for Danmark. 

I en tid, der på mange måder karakteriseres af en løssluppen rosekultur, og hvor superlativer hæftes på det 

mest banale, kan det være svært at belægge sine ord, så virkeligt fremgår, at der i Ole Hasselbalchs tilfælde 

er tale om et menneske, hvis meritter og karakter vitterligt kan beskrives med store ord. 

For det er ikke desto mindre tilfældet! 

 

 Ole Hasselbalch, eller OH, som vi i styrelsen er blevet vandt til, fordi det er den måde Ole underskriver sine 

korte og klare tilkendegivelser, er et særegent redeligt menneske.  

 

Havde Ole, som så mange andre begavede mennesker desværre har for vane, satset udelukkende på at 

kapitalisere af sine evner, kunne han være blevet stenrig. Havde han snakket parnasset efter munden i 

stedet for, som han har gjort; talt Roma midt imod, ville der næppe være en fidel mikrofonholder i 

Kongeriget, som ikke ringede ham op dagligt, for at få hans mening om alt muligt – også noget, han ikke ved 

noget om. 

Men Ole adskiller sig fra den store mængder af såkaldte eksperter, ved at være en virkelig ekspert i det, han 

virkeligt ved noget om, og undlade at udtale sig om det, der ligger uden for hans ellers imponerende viden.  

Hans måde at formidle sin ekspertise viser det tydeligt. Der lefles ikke, der formidles solid viden, og så kan 

modtageren synes om det eller ej.  

Når man kommer lidt tættere på personen Ole Hasselbalch, finder man ud af, at hans kølige og nøgterne 

facon handler om metode, om at få det meste ud af det givne, uden at slide unødigt på hverken mennesker 

eller materielle ressourcer. 

For der er noget som driver. Der er noget, som sætter denne formidable arbejdskapacitet i gear. Der er en 

sag, et andragende, der skal gavnes. Den sag er Danmarks bevarelse som det danske Folks hjem. 

Hvad det angår er Ole alt andet end kølig. Skulle man forsøge at hæfte et kort beskrivelse på den person, vi 

i styrelsen har lært at kende, en betegnelse, der kunne tjene som motto, kunne det derfor sagtens være: 

 

Hjertet varmt, hovedet koldt. 

Kære Ole, et stort tillykke og en varm tak fra dine venner og kampfæller i styrelsen! 

 

På styrelsens vegne 

Formanden 



 


