
Højt ærede fuglekonge – Kære Frank.  

 

Når man bliver udnævnt til fuglekonge i vores gamle selskab, bliver 

man først meget overrasket. Dernæst bliver man glad – og så bliver 

man, meget meget stolt.  

Du var bestemt ingen undtagelse. Den glæde og stolthed der lyste 

ud af dig, da du sidste år blev udråbt til Fuglekonge, var 

ubeskriveligt dejlig at se og en fornøjelse at opleve.  

Og du har været selskabet en meget værdig fuglekonge det seneste 

år. Tak fordi du har båret titlen med stor glæde og stolthed. Og 

tusind tak for den meget flotte skive, du har foræret til selskabet. 

Det er sjovt at tænke på, at om 100 år, er der måske folk der kigger 

på din skive og tænker: ”Gad vide, hvem ham Frank han egentlig 

var” 

Vi, dine skydebrødre vi ved det godt. Men lad mig alligevel fortælle 

lidt om dig Frank.  

Jeg ved, at du er en mand med mange talenter. Og jeg ved, at du er 

en livsnyder med stort L.  

Det at være Livsnyder er jo mange ting. Og det betyder ikke 

nødvendigvis, at man er fordrukken.  

Du har eksempelvis fortalt mig, at du en gang har været helt ædru 

og røgfri i næsten 15 år – men så blev du konfirmeret – og så tog 

det fart.  

Et godt glas vin er meget stort livskvalitet for dig. Og din viden om 

specielt franske vine er ganske enkelt imponerende. Du kan 

fortælle om Bourgogne vine i timevis. Din passion og begejstring er 

meget tydelig og udtalt. Du har fortalt mig, at I egentlig ikke drikker 

vin så ofte derhjemme. Så du er faktisk mere en nyder end en 

”bæller”. 



Jeg fornemmer, at du har det lidt stramt med autoriteter. Det er jo i 

min bog en kvalitet i sig selv. Folk der bør udvise autoritet, ender 

ofte med at misbruge det og kommer derfor til at fremstå lidt som 

ophøjede fjolser.  

Det var måske det forhold der gjorde, at det lykkedes dig at blive 

smidt ud af gymnasiet efter tre år - nærmest på den sidste 

skoledag.  

Huen fik du dog senere – på Akademisk Studenterkursus, hvor 

lærerne var af en lidt anden kaliber og du måske også havde en lidt 

anden tilgang til tingene.  

 

Da du blev soldat, havde autoriteterne et helt anderledes skarpt 

blik for dine kompetencer. Det viste sig ved, at du straks blev 

indlemmet i jægerkorpset. Du blev nemlig mågejæger på 

Flyvestation Værløse. Du var et oplagt valg, da du både havde 

jagttegn og kørekort. Skydefærdighederne havde du – endda i en 

sådan grad, at du i 1976 kunne kalde dig Danmarksmester i 

lerdueskydning.  

Renovadan System Transport                                                                            

DFDS                                                                                                                       

Transportgruppen                                                                                                 

Scandlines                                                                                                       

Plusdata                                                                                                              

Swiss Air                                                                                                                  

Transaxiom                                                                                                            

Mäckler erhvervsbyg                  

Det er navnene på de virksomheder, som du i ledende stillinger har 

sat dit store præg på, i din meget imponerende karriere i dansk 

erhvervsliv.  At fortælle indgående om din spændende karriere, 

ville tage det meste af eftermiddagen, så jeg vil undlade at gå i 



detaljer. Men jeg vil opfordre skydebrødrene til at kigge på 

fuglekongens levnedsbeskrivelse, eller simpelthen få Frank til at 

fortælle om det. 

Jeg vil dog nævne, at selvom du i din ungdom havde forsværget, at 

du skulle have noget som helst med EDB at gøre – det man i dag 

kalder IT – så er netop det, blevet en meget stor del af din karriere i 

Transportsektoren. Det kan ses meget konkret på dit CV: 20 år 

efter, at du besluttede, at du aldrig i livet skulle beskæftige dig med 

IT, stod du som nyudnævnt Adm. Direktør i Swiss Airs Globale IT 

division for Global transport og logistik. Det er sgu da en meget flot 

titel, til en mand der ikke vil have noget med skidtet at gøre  

Din fritid går med Golf, Jagt, og sejlsport.      

Interessen for golf opstod, da du var Direktør i transportgruppen. 

Den Adm. Direktør Benny Winther fortalte dig, at hvis du ville holde 

møder med ham om torsdagen, så skulle du begynde at spille golf, 

for det gjorde han nemlig om torsdagen. Så sådan begyndte du på 

det spil.  

Jagten har vi været inde på – det har du stort set altid interesseret 

dig for. Du havde jo i hvert fald jagttegnet som soldat.  

Interessen for sejlsport fik du, i løbet af de 4 år du var Fragtdirektør 

i Scandlines.  

Ligesom i lerdueskydning hvor du jo har vundet et flot 

Danmarksmesterskab, så kommer dit engagement og vinderinstinkt 

også til udtryk, når du sejler kapsejlads. Det er blevet til adskillige 

danmarksmesterskaber i bådtypen BB 10 meter. Du er stadig en 

flittig sejler og du regner som det meste naturlige med, at der 

stadig ligger flere titler og venter.  

Du er endnu ikke gået på pension. Jeg tror ikke rigtigt at det ord 

eksisterer i dit livsforløb. Du ”jobber” lidt for nogen 



ejendomsudviklere, som du kalder det. Jeg er sikker på, at det ikke 

er så få timer om ugen, der går med det.  

Herudover ynder du at lytte til klassisk musik og naturligvis at være 

sammen med Henriette og den øvrige familie.  

Kære Frank, det har som sagt været en stor fornøjelse at have dig 

som fuglekonge i vores selskab. Personligt har jeg været glad for at 

lære dig nærmere at kende. Man bliver glad i dit selskab. Du har et 

smittende humør og en livsglæde der breder sig i det lokale du 

træder ind i.  

Jeg vil bede skydebrødrene om at rejse sig og udbringe et trefoldigt 

leve for vores fuglekonge, Frank Holmstrup.  
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Carsten Nielsen                                   
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