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Juni 2010. 
 

Den 4. maj blev traditionen tro markeret mange steder i Danmark. 
Her et par billeder fra højtideligheden i Frøslevlejren. 

 
 

      
 
 

Ved Frihedsmuseet i København blev den 5. maj afsløret en buste af vel nok den bedst kendte af 
de Danskere, som fløj Spitfire for RAF under 2. verdenskrig, Oberstløjtnant Kaj Birksted 

 
 

  
Kaj Birksted i RAF uniform Busten ved Frihedsmuseet 

 

http://www.nielsebbesensvenner.dk/


 

 
 

Adskillige danskere tjente i allierede flyvevåbener under krigen (1940-45). Èn, som nok er 
den mest kendte, Kaj Birksted, OBE, DFC, DSO, endte som en overordentlig respekteret 
Wing Commander (Oberstløjtnant) og som "Es" med 10 sikre og 10 mulige nedskydninger 
af fjendtlige fly. 
Kaj Birksted fløj bl.a. Spitfire Mk. IX i Eskadrille 331 med sin personlige kode "KB" i stedet 
for den normale eskadrille kode. Et privilegium som kun esser nød. Da han trådte tilbage 
som chef for RAF’s norske afdeling, blev han overført til Combined Control Council, Royal 
Air Force’s generalstab, hvor han til tider havde kommando over samtlige britiske 
luftstyrker i forbindelse med dagoperationerne omkring invasionen i Normandiet i 1944 . 
Kaj Birksted sled 3 Spitfires op i sin pilotkarriere i RAF. Han overlevede krigen og kom 
hjem til Danmark og fortsatte i det danske flyvevåben frem til 1960, hvor han tiltrådte en 
stilling ved NATO. 
 
Kaj Birksted har nu endelig fået sin velfortjente hæder ved Frihedsmuseet i København.  
I strålende solskin afsløredes den 5. maj 2010 busten over flyveresset, Wing Commander 
oberstløjtnant Kaj Birksted, OBE, DFC, DSO, Krigskorset med to Sværd og Ridder af 
Dannebrogsordenen. 
Den smukke buste er blevet til via Kaj Birksted komiteen, der bestod af Luftkaptajn Dan 
Fredslund Kjeldsen (DAN) formand, Luftkaptajn Ole Damm (DAM), Luftkaptajn Kristen 
Nørgaard Kristensen (NØR) og Flyverløjtnant og forfatter Peder Hove (PER). 

 
Blandt gæsterne sås denne dekorerede herre, James Benarzi. 
Benarzi blev født i Berlin af jødiske forældre, der udvandrede 
omkring 1938, uddannet som 15-årig i Israel til at forsvare Israel, 
hvis Rommels styrker skulle besejre Britterne i Egypten. Meldte 
sig til den engelske hær (The Buffs), overgået til Jewish Brigade 
da den blev oprettet, hvor han gjorde tjeneste i kommandostyrker, 
landede med faldskærm på Fyn med et stort pengebeløb til de 
jødiske, statsløse flygtninge i Sverige. Var bag de tyske linjer i 
Nordmandiet før D-dag. Efter krigen opholdt Benarzi sig i 
Danmark, hvor han har ejet flere hoteller i København. 
Benarzi er medlem af Danske Veteraner, der blev stiftet den 24. 
marts på Hotel Nyborg Strand, som en videreførelse af 
Frihedskampens Veteraner. Foreningen består udelukkende af 
tidligere modstandsfolk. 

 
 



Næste arrangement bliver: 
 

Niels Ebbesens Venner har truffet aftale med kroejer Frode Hansen, som sidste år modtog 
Niels Ebbesen Medaljen, om, at vi deltager i det store arrangement søndag den 4. juli 2010. 
  

 
Kroen, der blev anlagt som færgekro i 1315, danner rammen om  

 
”Danske soldaters mindelund”. 

 
 I den store park er opstillet mindestene for faldne danske soldater og hvert år på dagen 

for slaget i parken 4. juli 1849, hvor danske dragoner afviste et overlegent prøjsisk angreb, 
afvikles et stort arrangement.  I forlængelse af mindeceremoni og taler, opføres 

kampscener fra 1849 i datidens uniformer - og larmen af datidens geværer og kanon ild 
lyder mellem nutidige tanks og pansrede kampvogne, der er permanent opstillet i parken. 

 
11:45             Vi mødes i Mindelunden og hilser på kroparret Hanne og Frode Hansen. 
11:50             NEV's fane arrangeres i den fælles fanekommando. 
12:00             Arrangementet i mindelunden begynder. 
13:15 ca.       Efter mindelunden samles vi i kroens ’Kongestue’. 
13.20  Overrækkelse af Niels Ebbesen Medaljen 
13:25 -           Æggekage inkl. en øl/vand. 
14:00 -           Foredrag om PET af den efterretningsagent, der har været længst i tjenesten. 
14:45 -           Pause - kaffe og lagkage. 
15:00 -           Spørgsmål om PET. 
16:00             Dagen slutter med, at vi synger ’Jeg ser de bøgelyse øer’. 

 
Samlet pris for hele arrangementet 100,- kroner pr. person, der betales under deltagelsen. 

 Tilmelding nødvendig til Jan Fagerlund, telefon 86 92 28 51 - eller en i bestyrelsen,  
senest den 1. juli. 

 Man er velkommen til at tage ægtefælle, samlever og/eller et par gode venner med. 
 Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg, 4 km øst for Viborg. For eksempel indkørsel fra A26, den 

nye Århusvej. 
         

 

Niels Ebbesen Komiteen har efter indstilling fra vort 
æresmedlem Poul Boye besluttet, at tildele Niels Ebbesen 
Medaljen til pens. Kaptajn P. C. Rochler fra Børkop. 
Rochler bestyrer med stor kompetence telegrafregimenternes 
museum på Bülows kaserne i Fredericia, og giver gerne 
gæsterne en personlig rundvisning – også skoleklasser. 
Han er meget vidende om militærhistorie generelt og holder 
foredrag. Desuden er han meget reel og hjælpsom og med 
gode gamle militære traditioner fra sine 50 år i Forsvaret, hvor 
han gjorde tjeneste i Jyske Telegrafregiment.  
Medaljen vil blive overrakt ved arrangementet på Rindsholm 
kro den 4. juli 2010.   

 
Se billeder fra sidste års arrangement på hjemmesiden: www.nielsebbesensvenner.dk

http://www.nielsebbesensvenner.dk/


 
 

Niels Ebbesens Venner besøger Flyvestation Aalborg 
mandag den 16. august 2010 

 
Arrangementet er gratis. 

Under turen er foreningen vært med øl og vand. 
 

Rundvisningen omfatter: 
 

SAR Redningshelikoptere, ATW, F16 værkstedet, Jægerkorpset, SIRIUS,  
Flyverhjemmeværnet, Bunker 1113 (museum) og rundtur i bus. 

 
 

 Vi mødes ved hovedvagten klokken 09:30, hvor vi fortsætter i bus med velfærdsofficeren. 
______ 

 
 Klokken 11:45 kører vi til cafeteriet hvor vi kan købe mad og drikkevarer eller nyde en madpakke. 

Klokken 13:00 mødes vi hos Jægerkorpset til kaffe og briefing - og ser deres nyeste våben. 
______ 

 
Vi forventer at være igennem programmet klokken 15-15:30 

 
Guider: 

Tidligere militær pilot Franz Strehle, tidligere flyvestationschef oberst Michaël Svejgaard, tidligere chef for 
Frømandskorpset og Patruljetjenesten Nord- og Nordøstgrønland Palle Norit,  

CH FHDV Jan Gert Andersen og FO FHDV + tjenstgørende personel ved FSN AAL. 
 

Inviterede deltagere fra: 
Officerer uden for aktiv tjeneste, Århus Forsvarshistoriske Selskab, Hjemmeværnseskadrille 274  

og 250, Gestapofangerne Århus, Besættelsesmuseet og Danske Veteraner. 
 

Tilmelding til: 
 

   Jan Fagerlund    telefon 86 92 28 51   e-mail: fagerlund@surfmail.dk
 

Bliver vi mere end 50 personer vil der blive arrangeret et supplerende arrangement i løbet af efteråret. 
 
 

 
 
 

Hold dig altid ajour på foreningens hjemmeside www.nielsebbesensvenner.dk 

mailto:fagerlund@surfmail.dk
http://www.niels/

