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ansættelse i Udenrigsministeriet i 1945 begyndte karrieren med poster i Berlin, Paris og
London. Han blev ambassadør i 1961, først i Accra i Ghana, senere i New Delhi i
Indien. Efter en hjemmeperiode som handelskontorchef gik turen til Tanzania. Herefter
fulgte et mellemspil Tidligere ambassadør Hans Adolf Biering, Frederiksberg, er død.
Han blev 82 år. Efter i Warszawa i Polen, før han blev forflyttet til Zimbabwe. I 1983 blev
Hans Adolf Biering direktør for Industrialiseringsfonden for Udviklingslande og to år
senere formand for fondens bestyrelse. Hans Adolf Biering har været medlem af den
danske delegation til to FN-generalforsamlinger. Han gik på pension i 1990.
Ambassadør Biering var kommandør af Dannebrog og hædret med ordener fra mange
af de lande, han havde virket i på Danmarks vegne.
Fra www.gravsted.dk
Mini-biografi:
Var søn af en provst, blev 1938 student i Sønderborg, læste jura og tog kandidateksamen 1945. Hans Adolf Biering blev straks efter ansat som dommerfuldmægtig i
Aarhus, skiftede senere samme år til udenrigsministeriet, blev sekretær 1947 og i 1949
udstationeret som legationssekretær i Berlin, men kom tilbage til ministeriet året efter.
Blev 1951 ambassadesekretær i Paris, 1954 fuldmægtig i udenrigsministeriet og i 1959
konsul og ambassadesekretær i London.
Biering kom 1961 til Ghanas hovedstad Accra, som overordentlig og befuldmægtiget
ambassadør.
Knyttedes 1963 til Monrovia i Liberia, 1964 til Abidjan på Elfenbenskysten, 1967 til New
Delhi og Colombo, året efter til Katmandu i Nepal og 1972 til Dacca i Bangladesh. Blev
1973 kontorchef i udenrigsministeriet. Deltog 1967 i FN's 22. generalforsamling i New
York, som medlem af den danske delegation.
Sad som formand i bestyrelsen for Adam Biering og hustrus legat. Biering udnævntes til
Ridder af Dannebrog, Ridder af Den franske æreslegion og modtog adskillige
udenlandske hædersbevisninger som Elfenbenskystens nationale Orden, Finlands
hvide rose orden, Liberias Afrikanske Stjerne Orden og Norges St. Olavs orden.

