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I medvind: En søofficers erindringer E. J. Saabye Hent PDF Kontreadmiral E.J. Saabye fortæller om et langt

liv i det danske søværn, som han tjente i 48 år. E.J. Saabye giver blandt andet en præcis og uhyggelig
beskrivelse af, hvordan han fra skibet Lynetten bevidnede, da tyskerne den 9. april 1940 gik i land i
Københavns havn, uden at den danske regering gjorde noget forsøg på at stoppe dem. Vi mærker hans
bitterhed over Danmarks skæbne og hans overordnedes manglende forsøg på at stoppe den, men senere i

bogen bliver tonen lun og venlig, når han beskriver efterkrigstidens eventyr, de officerer, han så op til, og de
andre soldater, som han udviklede et varmt kammeratskab med. E.J. Saabye var dansk kontreadmiral i
søværnet og forfatter. Han har udgivet en lang række bøger om sejlads og livet i det danske søværn. E.J.

Saabye tjente i søværnet i 48 år og var blandt andet til stede den skæbnesvangre 9. april 1940, hvor Danmark
blev besat af Tyskland.
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