Marijan F. Kranjc

Otmar LANGERHOLZ, brigadni general VKJ
Oglasili so se potomci iz Beograda - dopolnjena predstavitev iz
knjige Slovenska vojaška inteligenca
V knjigi Slovenska vojaška inteligenca sem predstavil tudi vse slovenske
generale in admirale v VKJ, vendar samo za brigadnega generala Otmarja
Langerholza nisem imel podatkov o njegovi usodi po letu 1941, smrti in
potomcih.
Meseca oktobra 2012 sta se mi iz Beograda oglasila po elektronski pošti
pravnuk Darijan Mihajlović in vnukinji Sanja Marinković in Nina Mihajlović, ki
so mi posredovala manjkajoče podatke. Zato za slovenske in srbske
obiskovalce podajam celostno predstavitev.

Polkovnik Otmar Langerholz, 1939
(Album Sanja M., Beograd, 2012)

10. LANGERHOLZ, Otmar (Celje, 10. 11. 1885 – Beograd, 14. 9. 1970),
pehotni brigadni general, poveljnik pehote Moravske divizije v Nišu1.
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Vojaški arhiv VKJ, Beograd, kadrovski list za peh. brigadnega generala Otmarja Langerholza
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Oče Ivan je bil odvetnik v Ptuju, veliki patriot, v zakonu s Fani roj. Juvančič,
sta imela troje otrok – Otmarja in dve sestre, ki nista imeli potomcev. Očetovi
predniki so bili rudarji na Saksonskem.

Krstni list – Otmar Langerholz2

Krstni list: Otmar Langerholz, izdan 21. 1. 1919
(Zasebni arhiv; Nina M., Beograd, 2012)

Mile S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, Beograd 2004 (napačen
kraj rojstva – Ptuj)
2
Krstni list: Otmar Cyril Franz LANGERHOLZ, rojen 10. 11. 1885, Celje, Arhiv mariborske
Nadškofije, elektronska kopija, prejeto 20. 11. 2012. Naknadno sem dobil še krstni list iz 1919.
leta
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Otmar je osnovno šolo in 4 razrede realke končal na Ptuju, potem pa je od
1901 do 1904 obiskoval kadetsko šolo v Mariboru in 1914 še šolo streljanja v
Brucku. Bil je katolik. Govoril je nemško in francosko.

Kapetan in zaročenka, Dunaj, 1914
(Album Sanja M. Bg, 2012)

Dne 4. 3. 1919 se je na Dunaju kot kapetan Jugoslovanske vojske poročil z
Juliette Marie Ursula VUILLEMIN, rojeno 29. 6. 1887 v Chanons, Franciji.
umrla 30. 12. 1973 v Beogradu, učiteljico, s katero sta imela troje otrok: Ivet,
rojena 28. 2. 1921 v Bulle, Francija; Rene, rojena 9. 10. 1922 in Anriet, rojena
15. 11. 1924, obe v Celju, Slomškov trg 6. Potomci iz Francije in Srbije se
medsebojno obiskujejo.

Družinski spomenik Vuillemin, Francija
(Zasebni album, Darijan M,, Beograd, 2012)
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Poročni list, Dunaj, 1919
(Arhiv, Sanja, M., Bg, 2012)

General Otmar in soproga sta pokopana na Novem pokopališču v
Beogradu, v Spominskem vrtu. Ob njiju sta pokopani Ivet in Anriet, Rene pa na
drugem delu.
Vse od konca kadetske šole 1905 do zloma Avstro-Ogrske je služil v 9.
pehotnem polku na ruskem in italijanskem bojišču kot poročnik in kapetan, na
dolžnostih pribočnika poveljnika bataljona, poveljnika pehotne, dopolnilne in
strojnične čete in zastopnika poveljnika bataljona.
V posamezne čine je bil povišan takole: v praporščaka 18. 8 1905, v
podporočnika 1. 5. 1908, v poročnika 1. 11. 1912, v kapetana II. razreda 1. 9.
1915.
Dne 2. 9. 1914 je bil na ruskem bojišču pred Lublinom lažje ranjen v levi
laket.
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Ivet in mama, Ptuj, 1921
(Album, Sanja M, Bg, 2012)

Bil je Maistrov borec in je 1919 sodeloval v bojih za Koroško. Ob prestopu
v vojsko Kraljevine SHS je bil 10. 3. 1919 povišan v kapetana I. razreda, v
majorja 14. 10. 1920, v podpolkovnika 14. 10. 1924, v polkovnika 17. 12. 1929
in v čin pehotnega brigadnega generala 6. 9. 1939.












Opravljal je naslednje dolžnosti:
načelnik intendanture Dravske divizije (14. 1. 1919–23. 9. 1919);
poveljnik 2. čete 3. bataljona 16. pehotnega polka »Car Nikola«, v činu
kapetana I. razreda, pri zadušitvi »arnautskega upora« (23. 9. 1919–21. 6.
1922) in poveljnik čete in bataljona v 39. pehotnem polku v Celju in na
bolgarski meji (21. 6. 1922–14. 4. 1927);
poveljnik 3. in 4. bataljona 49. pehotnega polka v Strumici in Berovem (26.
4. 1927–28. 5. 1930);
pomočnik poveljnika 32. pehotnega polka v Mostarju (12. 6. 1930–30. 5.
1932);
poveljnik 32. pehotnega polka v Mostarju (30. 5. 1932 – 2. 4. 1935), 47.
pehotnega polka (2. 4. 1935–31. 12. 1935), znan je bil predvsem po tem, da
je prepovedal častnikom in podčastnikom, da bi klofutali navadne vojake;
in 4. pehotnega polka (1. 2. 1936–8. 11. 1936);
poveljnik vojaškega okrožja v Prokuplju (8. 11. 1936–27. 11. 1938);
poveljnik 3. pehotnega polka v Kruševcu (6. 11. 1938–12. 9. 1939) in
poveljnik pehote Moravskega divizijskega območja (6. 9. 1939) in
začasni sodnik Velikega vojaškega sodišča (31. 3. 1941).
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Polkovnik O. Langerholz (v sredini) s štabom, Kruševac, 1938
(Privatni album Sanja M., Beograd, 2012)

Prejel je naslednja odlikovanja: red belega orla III. stopnje, red belega orla
IV. stopnje in red sv. Save IV. stopnje.

Polk. O. Langerholz (v sredini), s štabom; Kruševac, 1938,
soproga Juliette (bel klobuk) in hčerka Ivet (prva levo, beretka)
(Zasebni album Sanja M., Beograd, 2012)

V aprilski vojni 1941 je bil zajet 17. aprila 1941 v Kačaniški klisuri, pa je
potem vse do 1945 preživel v nemških ujetniških taboriščih, najprej v
častniškem oz. generalskem delu taborišča v Osnabrücku pod oznako Oflak VI
C, od oktobra 1943 pa v Hammelburgu pod oznako D-3 in D-4.
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General – ujetnik, 1941–1945
(Zasebni album; Sanja M., Bg, 2012)

General Langerlholz s kolegi, Osnabrüch, 1942
(Zasebni album: Sanja M., Beograd, 2012)

V Osnabrücku je bilo zaprtih okrog 12.000 ujetih pripadnikov VKJ, med
njimi tudi 180 generalov VKJ. Življenje v taborišču je bilo dobro organizirano,
le hrana je bila dokaj borna.
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Ujetniško taborišče Oflak VI C v Osnabrücku, Nemčija, 1941-1945
(Google, nemška ujetniška taborišča)

Že leta 1942 so se ujetniki (Srbi, Črnogorci, Bosanci in Slovenci) razdelili
na pročetnike in jugoslovanske orientirane, med katerimi so bili tudi Slovenci.
General Langerholz je užival velik ugled. Kot Slovencu oz.Štajercu z nemškim
priimkom in solidnim znanjem nemškega jezika, mu je ponujeno, da prestopi v
nemški Wehrmach, kar je z indignacijo odbil, rekoč, da se bodo tudi Nemci
kmalu znašli v podobnem položaju. Ob begu skupine ujetnikov v Osnabrücku,
je po zajetju pri poveljniku taborišča uspel preprečil njihovo ustrelitev, ker je
kot sodnik Vrhovnega vojaškega sodišča v Beogradu, dobro poznal Ženevsko
konvencijo o postopku z vojnimi ujetniki.

General Langerholz s kolegi, Hammelburg, 1944
(Zasebni album: Sanja M., Beograd, 2012)
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Mama Juliette (v sredini) in hčerke Rene, Ivet,
ter Anriet, Niš, junij 1941
(Zasebni album: mag. Nina M., Beograd, 2012)

Med nemško okupacijo je družina najprej živela v Pirotu, potem pa v Nišu
pri družinskem prijatelju. Soproga je šivala srajce in prodajala po vaseh (4
jajca za srajco). Živeli so izredno skromno. Soproga Julietta je bila zelo
pogumna (možev revolver je skrivala v klavirju) in tudi in zaradi znanja
jezikov (nemščine in francoščine) iznajdljiva. S soprogom v ujetništvu je
vzdrževala redne pisne zveze.

Dopisnica iz nemškega ujetništva, 12.1.1943 - Za Branka in Perico, zahvala za paket,
pozdrave za prijatelje v Nišu, podpisani boter Stevo, Apostol in Milan Ivanović
(Zasebni arhiv. mag.. Nina M., Beograd, 2012)
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Po končani vojni se je Otmar vrnil v Beograd in upokojil po svoji želji. S
soprogo sta kupila skromno stanovanje v Ulici Baba Višnjina 44. Posvetil se je
svoji družini in vnukom. Pomagal je tudi zetu polkovniku Milanu Kovačeviću
pri polaganju generalskega izpita.

Sanja (v belem, med babico in dedkom)
z očetom in mamo Ivet (desno), Beograd, 1960
(Zasebni album: Sanja M., Beograd, 2012)

Babica, Sanja, dedek, Nina in Milena, Bg, 1960
(Zasebni album: mag. Nina M., Beograd, 2012)

Generalpodpolkovnik Milan Kovačević (1921–2010)
(Album Radovan K., Bg, 2012)
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Vse tri hčerke so se poročile takoj po končani vojni in živele v Beogradu,
Užicu, Nišu in Skoplju, v Beogradu pa so končale fakultete. Večina potomcev
živi v Beogradu, in sicer: najstarejša Ivet, 1921, diplomirana pravnica,
poročena z Živojinom Marinkovićem, zastopnikom REK Velenje v Beogradu,
pokojna, ima hčerko Sanjo, 1948, profesorico tujih jezikov in književnosti v
pokoju, višjo svetovalko na republiškem ministrstvo za izobraževanje, živi v
Beogradu; Rene, 1922, magistra farmacije, poročena z majorjem JLA Brankom
Panajotovićem, pokojna, ima hčerko mag. Nino Mihajlović, 1945, specialistka
neurologije, s privatno ordinacijo »Neuropsihomedika«, ki ima sina Darijana
Mihajlovića, režiserja, docenta na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu in
vnuka Andrijo, oba v Beogradu ter hčerko Katarino, ki s sinom Stefanom živi v
Atenah, Grčija; najmlajšo Anriet, 1924, dipl. ekonomistko, poročena z
generalpodpolkovnikom JLA Milanom Kovačevićem (iz družine legendarnega
Save Kovačevića), pokojna, ima sina Radovana, 1946, dipl. ing. strojništva v
pokoju, direktor elektrarne Nikola Tesla in Ivano, dipl. ekonomistka ter
hčerko Mileno, 1953, višjo bibliotekarko Vojno-tehničnega zavoda Žarkovo v
pokoju, vsi troje živi v Beogradu.
Predstavljam vnukinje/vnuka:

Mag. Nina M., spec. neurolog, vnukinja
(Zasebni album: mag. Nina M., Beograd, 2012)

Radovan, dipl. ing. strojništva, vnuk
(Zasebni album, Radovan K., Bg, 2012)

Prof. Sanja M., višja svetovalka, vnukinja
(Zasebni album, Sanja M., Beograd, 2012)

Milena, višja bibliotekarka, vnukinja
(Zasebni albun, Radovan K., Bg, 2012)

12

Število potomcev generala Otmarja Langerholza se bo povečalo, kar
dokazuje tudi poročna slika pravnukinje Ivane:

Poročna, 2010, Ivana K., pravnukinja
(Zasebni album: Radovan K., Bg, 2012)

Na koncu naj dodam, da je general Langerholz prisoten v velikem
slovenskem biografske leksikonu – Osebnosti, str. 600, ki je izšel 2008, seveda
z napakami, ki sem jih že omenil.

Osebnosti – veliki slovenski biografski
leksikon, Ljubljana 2008 (moj članek)

