
 
 
FURESØS BORGMESTER OLE BONDOS TALE DEN 9. APRIL 2020 
 
Kære alle 
 
Jeg skrev og holdt denne tale ved markering af 80 årsdagen for besættelsen. Det blev en god begivenhed 
med deltagelse af medlemmer af Udvalg for kultur, fritid og idræt, gruppeformænd og formændene for 
Lokalhistorisk Forening og Flyhistorisk Hangar.  
  
“Vi er samlet her for at mindes Tysklands besættelse af Danmark for 80 år siden, og for at ære to mænd, 
der den dag mistede livet i forsvaret for Danmark: løjtnant Vilhelm Godfredsen og sekundløjtnant Gustav 
Frederich Brodersen. De to unge mænd var venner - begge opvokset i Sønderjylland og med en fælles vej 
gennem det militære system: først i livgarden og senere i hærens flyvetropper.  
  
Godtfredsen og Brodersen blev tidligt om morgenen den 9. april 1940 beordret op i et Fokker 
C.V.  rekognosceringsfly. Opgaven var at observere troppebevægelser hos den tyske hær, der samme 
morgen var gået i land i København.  De to venner var kun lige kommet i luften, da 9 tyske 
langdistancejægerfly af mærket Messersmith Bf 110 kom drønene gennem luften fra syd. Deres opgave var 
at ødelægge de danske fly med skud fra maskinkanoner.  
  
Kl. 5:29 er Godfredsen og Brodersen kun nået 50-100 m. op i luften mod nord. Øjenvidner ser Brodersen 
rejse sig op i rekognosceringsflyet og pege bagud mod de angribende Messersmithfly. Få sekunder efter 
bliver rekognosceringsflyet beskudt og styrter brændende til jorden. Begge mænd dør og i løbet af de 
næste 3 kvarter beskyder de tyske fly alle de danske fly i Værløselejren. 8 danske fly udbrænder og 
yderligere 16 fly bliver ramt. 
  
Vi markerede 75 året for besættelsen for 5 år siden her på dette sted med deltagelse af forsvarsministeren 
og med overflyvning af et Herkulesfly og flere historiske fly. Alf Blume spillede den gang en aktiv rolle i 
planlægning af arrangementet. Alf havde store planer om en endnu større markering af 80 års dagen i år. 
Sammen med Flyhistorisk Hangar var han godt i gang med at lave aftaler med flyentusiaster fra hele landet. 
 Alf døde desværre alt for tidligt i efteråret, men jeg er rigtig glad for at du, Søren Pedersen fra Flyhistorisk 
Hangar, er med os i dag. Du må hilse de øvrige medlemmer og sige tak for deres bidrag til at bevare de 
historiske spor her på Flyvestation Værløse. 
  
Vi har også inviteret formanden for Farums Lokalhistorisk Forening, Ketty Træholt og formand for 
Værløseegnens Historiske forening Anne-Marie Bach med i dag. Tak fordi I formidler vigtig lokalhistorie til 
borgerne i Furesø. Desværre satte Corona pandemien en stopper for den store markering af dagen i dag. 
Jeg er dog rigtig glad for, at vi med dette mere beskedne arrangement kan mindes besættelsen og ære de 
der satte livet på spil.  

  
Demokrati, frihed og retfærdighed kræver at vi alle yder vores bidrag til fællesskabet.  
 
I disse dage med coronapandemi går vores tanker til vores medborgere på sundheds- og plejeområdet, 
ældre- og socialområdet, skoler og daginstitutioner og de der passer den daglige dont i butik, på kontor og 
fabrik. Alle jer, der er der for andre, og som viser medmenneskelighed og samfundsind. 



  
Danske mænd og kvinders indsats den 9. april og under besættelsen kan i den grad inspirere også i vor 
tid. Disse måneders udfordringer kalder på, at vi står sammen og yder hver vores til fællesskabet, så vi alle 
kan komme gennem krisen på en værdig måde. 
  
Med de ord vil jeg gerne slutte med et æret være de to mænd, der ofrede deres liv her den 9. april 1940 – 
Vilhelm Godtfredsen og Gustav F. Brodersen.  
  
Med venlig hilsen 
 
Ole Bondo Christensen 
Borgmester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


