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“Gud alene Æren”  
og “Fra Deres i Herren 

forbundne”
Sønderskovhjemmets tidlige år

Af John Bertelsen og Birgit Kirkebæk

Hjem for hjemløse
Som midlertidigt hjem for hjemløse mænd 
med særlige sociale problemer har Søn-
derskovhjemmet (i begyndelsen kaldet 
Fuglsang Optagelseshjem) ved Toreby på 
Lolland eksisteret i 100 år. Det var gods-
ejeren ved Fuglsang, Bodil Neergaard1, der 
oprettede det for egne midler. I 1923 blev 
hjemmet en selvejende institution. 
 Fra en beskeden start i 1917-18 med få 
pladser til mænd uden fast tilholdssted eller 
arbejde er hjemmet vokset til nu omkring 
50 pladser. Bodil Neergaards initiativ og 
engagement beskrives på denne måde: “alt 
blev drevet i kristelig ånd og altid over-
våget med den mest levende interesse af 
hende selv”2. Neergaard hentede inspira-
tion og støtte hos pastor Johannes Munck 
på Møltrup Optagelseshjem ved Herning3. 
Mødet med Munck var betydende for  
Neergaards arbejde med hjemmet. Hendes 
bekendtskab med den finske baronesse Ma-
tilda Wrede4 gav inspiration. Wredes gård 
i Finland, “Toivola”, var hjemsted for ar-
bejdsløse, nyligt løsladte fanger.
 Udover Sønderskovhjemmet tog Neer-
gaard også initiativ til sommerlejre for stor-
byens drenge i et nedlagt kornmagasin5, og 
en bygning under Priorskov blev stillet til 
rådighed for arbejdsløse mænd. Ryttersko-

Denne artikel har fokus på Bodil  
Neergaards oprettelse og drift af Søn-
derskovhjemmet og på den kristne til-
gang til det sociale arbejde. Forfatter-
ne er optaget af Sønderskovhjemmets 
første periode – fra starten i 1917-18 
og frem til omkring 1960. Kun spo-
radisk ser de på hele historiens kro-
nologi. Der bliver foretaget nedslag i 
forhold til enkeltskæbner – og trukket 
tråde til i dag. Modspillet mellem to in-
stitutioner i samme lokalområde bliver 
inddraget: Den store lokale tvangsar-
bejdsanstalt i Sakskøbing og Sønder-
skovhjemmet i Toreby. Hvor den først-
nævnte betegnes som en anstalt, blev 
den sidstnævnte betegnet som et hjem. 
Men det var stort set samme gruppe af 
subsistensløse mænd, de to indsatser 
rettedes imod, og der var arbejdspligt 
begge steder. Spørgsmålet er derfor, 
hvad forskellen i de to tilgange til 
opgaven er. Hvordan beskriver de le-
dende Sønderskovhjemmet som noget 
andet end en anstalt? Og hvilken rolle 
spiller missionen for livet på Sønder-
skovhjemmet og for, hvordan de leden-
de forstår deres kald?
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len i Toreby købte Neergaard og stillede til 
rådighed for KFUK’s og KFUM’s arbejde. 
Samme sted blev der oprettet en slags vin-
terhøjskole med debataftener for sognets 
mænd. Et tilsvarende initiativ for de lokale 
kvinder satte Neergaard sig også i spidsen 
for. Det var de såkaldte “Konemøder”. Ho-
vedbygningen på Flintingegård6 stillede 
hun om sommeren til disposition for stor-
byens gamle koner, der på den måde fik et 
par ugers ophold på landet.7

 Bodil Neergaard fortæller om Sønder-
skovhjemmet 5 år efter, hun havde startet 
det: “Vi har, saavidt vi har kunnet det, åbnet 
vores Døre for alle, der kom og bankede på 
hos os, og prøvet på at skabe et Hjem for 
dem. Ikke en Institution eller en Anstalt, de 
fleste af dem har desværre været på Institu-
tioner og Anstalter nok i forvejen – men et 
Hjem, hvor der er Frihed under ansvar og 
med den Orden og Disciplin, der bør råde i 
et virkeligt Hjem”.8 

 Efter de første år flyttedes perspektivet 
for Sønderskovhjemmets virke lidt: “Da fru 
Neergaard stiftede Sønderskovhjemmet, 
var det en klar intention at støtte menne-
sker, som var kommet på kant med livet, til 
at komme tilbage til et godt liv. Hun havde 
fortrinsvis landstrygere og mennesker som 
var løsladt fra fængslerne i sine tanker. Der 
gik dog ikke mange år, så måtte fru Neer-
gaard erkende, at landstrygere ikke længe-
re fyldte ret meget i det danske samfund. 
Det betød dog ikke, at der ikke længere 
var brug for Sønderskovhjemmet, men det 
var bare nogle andre mennesker, som faldt 
igennem vores samfund og havde behov 
for et kortere eller længere ophold, hvor de 
kunne blive støttet personligt og socialt”.9 
Videre hedder det om samme emne: “I de 
senere år er der sket den ændring, at stadig 
flere beboere kommer med dobbeltdiagno-
ser, hvilket vil sige, at der både er en mis-
brugsproblematik og en psykiatrisk diagno-

Sønderskovhjemmet. Fra maleri udlånt af Johannes Melchior Jensen.
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se. Det kan hænge sammen med ændringer 
i vores samfund, ligesom årsagen nok skal 
findes i, at der er langt færre psykiatriske 
sengepladser. Hele tiden har Sønderskov-
hjemmet været opmærksom på at forandre 
sig og tilpasse sig der, hvor mennesker har 
størst nød og størst behov, samtidig med at 
vi holder fast i de værdier og den kultur, 
som har været bærende for hjemmet siden 
dets start i maj 1918”.10

 I Maribo Amt er godserne mange, og 
de ligger tæt. Fuglsangs besiddelser ud-
gjorde omkring halvdelen af Toreby sogn. 
En opgørelse fra 1912 underbygger det.11 
Godset var således meget dominerende i 
lokalsamfundet. Særligt før Grundloven af 
1849 var der af godserne etableret mindre 
hospitaler eller fattighuse, flere skoleinitia-
tiver og de såkaldte “friboliger”12. En social 
indsats, der særlig var beregnet for godser-
nes “egne”, fortsatte også efter 1849, men 

nu blev kommunerne gradvist involverede 
i og forpligtiget til tilsvarende indsatser. I 
“Beskrivelse Over 76 Fattighuse i Lollands 
Stift”13 fra 1863 bliver det tydeligt, at den 
offentlige forsorg små 15 år efter Grund-
lovens vedtagelse var yderst sparsom. De 
fleste af de mange ganske små fattighuse 
havde ingen brønd, husene var ikke grund-
murede, de fleste var uden lokum osv.
 Bodil Neergaards indsats fra Godset 
Fuglsang mange år senere – ønsket om at 
skabe et hjem for særligt udsatte mænd 
– fandt et halvt hundrede år tidligere en 
ganske anden løsning i form af en lokal 
anstalt. Det skete ikke langt fra Fuglsang, 
på Baroniet Guldborgland ved Sakskøbing. 
Det var på en rejse i udlandet, at godsejer 
Otto Ditlev Rosenørn Lehn blev inspireret 
til anstaltsbyggeriet på godsets jord ved 
Lillemark.14 Rosenørn Lehn tog Jeremy 
Benthams15 design af fængselsbygninger 

Anstalten ved Sakskøbing under opførelsen i 1865. Foto fra Saxenhøjsamlingerne. 
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til sig. Det muliggjorde, at en overvågende 
person kunne observere alle fanger, uden at 
de var i stand til at vide, om de blev over-
våget eller ej.16 I maj 1866 åbnede Maribo 
Amts “Arbeids-, Tvangsarbeids- og Daare-
anstalt” som et solidt eksempel på et panop-
tikon byggeri.
 Bag Anstalten stod en del af amtets man-
ge kommuner. Formålene var flere: menne-
sker med sindslidelser kunne nu behandles 
i lokalområdet. Nogle med varige lidelser 
blev ofte i Anstalten livet igennem, andre 
kunne efter bedring hjemgives. Hertil kom 
en målrettet indsats mod vagabondering, 
tiggeri, lediggang og drikfældighed. Denne 
adfærd kunne straffes med tvangsarbejde i 
Anstalten.17 Specielt den sidstnævnte grup-
pe – de drikfældige – lå ofte sognekommu-
nerne til last, og anbringelse i den lokale 
fattiggård var ikke garanti for en arbejds-
indsats fra deres side. Anstalten var således 
både hjælp til mennesker med sindslidel-
ser og på samme tid en mere systematisk 
måde at skaffe sig af med de overflødige og 
“uværdige” på – de der efter tidens opfattel-
se ikke kunne eller ville arbejde.18 Anstalten 
ved Sakskøbing, det nuværende Saxenhøj, 
blev etableret 50 år inden Sønderskovhjem-
met. Da lovgivningen vedrørende tvangs-
arbejde ændredes i 1930, fik det selvsagt 
indflydelse på Anstaltens indsats. Anstalten 
var og er en langt større institution med 
flere opgaver end Sønderskovhjemmet. 
Anstalten løste sin opgave vedrørende sub-
sistensløse, arbejdsløse og ofte alkoholise-
rede mænd gennem straf. Det skete både 
mere administrativt og ved dom.19 I årene 
mellem Anstaltens åbning i 1866 og frem 
til 1930 har vi ikke fundet forsøg på æn-
dringer af denne praksis eller ændringer i 
synet på mændene. De blev opfattet som 
moralsk anløbne og dovne. Anderledes 
var synet på de “samme” mænd på Søn-
derskovhjemmet. Her var der mere udtalt 
et tilbud om et opholdssted, et hjem mod 

deltagelse i stedets liv båret af kristne idea-
ler og arbejdsmoral. Begge institutioner er 
fortsat betydningsfulde i dagens sociale og 
socialpsykiatriske arbejde: Saxenhøj med 
et større forsorgshjem og socialpsykiatriske 
opgaver. Sønderskovhjemmet fortsat som 
et hjem for mænd, der ikke har et.

Filantropi, Indre mission og om at 
finde et kald i livet
Når man læser Bodil Neergaards erindrings-
skrift fra 1941, kommer man umiddelbart 
til at tænke på Jane Austens berømte bog 
fra 1811 “Fornuft og følelse” – ikke så me-
get på grund af den litterære kvalitet, men 
mere på grund af det miljø, der beskrives, 
og den elitens selvforståelse, der præger 
beskrivelsen.20 Bodil Neergaard opvokse-
de i et miljø, der var præget af de frem-
trædende kulturpersonligheder, der kom i 
hjemmet. Forældrene var komponist W. E. 
Z. Hartmann (1836-1898) og Bolette Pug-
gaard (1844-1929). Hendes farfar var kom-
ponisten J. P. E. Hartmann, hendes morfar 
storgrosserer Rudolf Puggaard og hendes 
lillebror kunstmaleren Oluf Hartmann.21 
Bodil Neergaard beskriver et beskyttet liv i 
en familie, der havde sans for mennesker i 
mere beskedne kår og alligevel lukkede sig 
om sine egne cirkler. Det er en beskrivel-
se af en ung kvinde, der bliver gift med en 
30 år ældre mand, som hun synes at have 
kunnet dele sine kulturelle interesser med. 
Det var godsejer Rolf Viggo Neergaard 
(1837–1915), der ejede godserne Priorskov 
og Fuglsang på Lolland. Parret slog sig ned 
på Fuglsang, der både blev arnested for Bo-
dil Neergaards filantropiske virksomhed og 
hjemsted for udøvende kunstnere, der i kor-
tere eller længere tid slog sig ned på Fugl-
sang – således eksempelvis Carl Nielsen. 
Musiklivet blomstrede på Fuglsang.22

 Bodil Neergaard beskriver, at hendes 
mand var optaget af ydre mission, og at hun 
også selv blev det gennem bekendtskabet 
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med missionæren Einar Prip, som hun op-
levede som en hjælp og støtte, da hendes 
mand døde i 1915. Hun besøgte ham i 1934 
i Syrien.
 Man får gennem læsningen indtryk af en 
kvinde, der specielt efter mandens død gen-
nem sin tro søger et kald. “Jeg prøvede at 
kaste mig ud i noget nyt Arbejde for at faa 
Indhold i mit Liv, og Trangen til at “gøre 
noget for nogen” laa dybt i mit Sind. Det er 
aldrig svært at finde et eller andet Omraade, 
hvor en Indsats kan gøres, og saa fik jeg da 
gjort Begyndelsen” (s. 71). “Begyndelsen” 
var indretningen af en gammel lade til ferie-
koloni for drenge. Senere blev der oprettet 
endnu en bygning til brug for KFUM’s ung-
domsarbejde – også dette tænkt som brug 
for sommerlejrformål. Hun skriver: “Lejren 
ved Priorskov har ogsaa været benyttet af 
min Ven Falk Hansen og hans Venner, de ar-
bejdsløse” (s. 73). Fuglsangs-Lejren havde 
tillige været benyttet af “smaa Børn fra Me-
nighedsbørnehaver i København” (s. 74). 
 “I 1919 fik jeg Gang paa Gang Tilskyn-
delse til at gøre noget for dem, der intet 
Hjem har, de, som vandrer paa Landeveje, 
de, som kommer ud af Fængsler og som 
ingen tør tage i deres Brød, før de er prø-
vede”, skriver hun (s.75). Einar Prip sat-
te hende derfor i forbindelse med pastor 
Johannes Munck, der var forstander på 
Møltrup Optagelseshjem. Einar Prip mente, 
at Bodil Neergaard hellere end at interes-
sere sig for hjemløse mænd skulle oprette 
et hjem for “unge Piger, der var kommet 
paa gale veje, men dertil følte jeg mig ikke 
kaldet”, skriver Neergaard (s.76). Hun tog 
mod et tilbud om at besøge Møltrup, og hun 
var der en uge. Da hun kom hjem derfra, 
var hun overbevist om, at hun havde fun-
det sit kald, og hun startede midlertidigt i et 
gammelt skovfogedsted.
 I ombygget stand blev stedet indviet 
den 14. maj 1918 som et optagelseshjem 
for mænd. Bodil Neergaard lærte gennem 

sit arbejde her den finske kvinde Mathilda 
Wrede og hendes arbejde blandt fanger i 
Finland at kende. Mathilda Wrede besøg-
te Fuglsang flere gange. Bodil Neergaards 
beskrivelse af hende lægger op til hendes 
egen opvæksts fortælling om at have ædel 
byrd: “En høj Dame med et Udtryk som 
talte om Herskerevne, med dejlige, lysende 
graa Øjne, med Adel og medfødt fornem-
hed i hele sin Optræden.” Mathilda Wredes 
opfattelse var, at der blev “taget lidt for 
varsomt paa Mændene” på Fuglsang, men 
varsomheden var det, der kom til at kende-
tegne det arbejde, Bodil Neergaard ønske-
de at udføre. Hun ville jo netop fare mere 
varsomt frem mod de mænd, som andre 
undsagde på grund af deres misbrug eller 
tidligere fængselsophold. Hun ville etable-
re noget andet end et anstaltssystem.

Bodil Neergaards forbindelse til  
Indre Mission 
Det var Indre Missions opgave “at vække 
de aandelig Forsømte, de Ligegyldige og de 
Vantro inden for Kristenheden til Tro og føre 
dem tilbage til Kirkens Naademidler”.23 In-
dre Missions tætte sammenhæng med Me-
nighedspleje beskrives i Salmonsens Lek-
sikon. Forskellen mellem Indre Mission og 
Menighedspleje er, at hvor Menighedsple-
jen skal lindre timelig nød, skal Indre Mis-
sion lede mennesker frem til at møde Gud. 
Når dette er sket, så træder Indre Mission 
tilbage. Indre Mission arbejder med andre 
ord på at gøre sig selv overflødig. Mange 
steder er der ifølge Salmonsens Leksikon 
sket en sammenblanding af Menighedspleje 
og Indre Mission. Både Menighedsplejen 
og Indre Mission har haft særlige opgaver i 
forhold til fattige, syge og fanger. 
 I Danmark fandtes der i 1922 to store 
foreninger for Indre Mission:
 Kirkelig Forening for Indre Mission i 
Danmark blev stiftet 13. september 1861. 
Forud for dette var der oprettet en læg-
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mandsforening i 1853 i Ordrup ved Ring-
sted af smed Jens Larsen. Der opstod 
uenighed i foreningen, og i 1861 blev en 
ny forening dannet med Vilhelm Beck i 
bestyrelsen. I 1881 blev han foreningens 
formand. Denne forening havde som ho-
vedfokus “det ene fornødne” – nemlig at 
kalde mennesker til omvendelse. Der blev 
oprettet missionshuse, sælgere gik rundt 
og solgte opbyggelige skrifter, prædikanter 
rejste rundt, og der blev oprettet højskoler, 
seminarier og gymnasier i dette regi.
 Kirkelig Forening for Indre Mission i 
København blev stiftet 15. februar 1865 på 
pastor J.C.R. Frimodts initiativ. Under hans 
ledelse blev Magdalenehjemmet indviet i 
1877. Senere i 1882 indviedes missionshu-
set Bethesda under pastor Steins ledelse. 
Denne forening virkede kun i København og 
er over tid blevet knyttet tættere og tættere 

til det almindelige folkekirkelige sognear-
bejde. Over tid oprettedes udover søndags-
skoler KFUM (1878) og KFUK (1892), Ma-
riaforbundet (1905), et Redningshjem for 
kvinder (1910) og Kirkens Korshær (1912).
 Der opstod en kamp mellem de to for-
skellige kirkelige foreninger, som gjorde, 
at Kirkelig Forening for Indre Mission i 
København i en periode blev sat i parentes. 
I Encyklopædien beskrives det, at Kirkelig 
Forening for Indre Mission i Danmark un-
der pastor Vilhelm Becks ledelse udkonkur-
rerede den Københavnske forening, der var 
mere folkekirkelig, og som “modsat ´land-
missionen´ gjorde brug af kristeligt-huma-
nitære institutioner og karitative24 organisa-
tioner”. “Landforeningens” problem med 
det folkekirkelige var dens mange “vantro” 
medlemmer. Fra år 1900 blev Kirkelig For-
ening for Indre Mission i Danmark en klar 

Udateret. Beboerværelse. Foto fra Sønderskovhjemmets arkiv.
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magtfaktor med vital betydning for brede 
sociale lags religiøse, moralske, sociale 
og økonomiske rejsning i tilknytning til 
en velstillet mellemklasse, præget af guds-
frygt, nøjsomhed og dynamik”.25 

Tilbage til Sønderskovhjemmet
Det ser ud, som om Bodil de Neergaard 
både placerede sig i forhold til den mere 
bløde linje, som den Københavnske For-
ening for Indre Mission repræsenterede og 
samtidig fik tilknytning til Kirkelig For-
ening for Indre Mission i Danmark.
 Af forstanderens beskrivelse ved 75 års 
jubilæet fremgår det, at der var et samarbej-
de med pastor Fibiger ved Eliaskirken i Kø-
benhavn, og at det var en sekretær fra Mæn-
denes Hjem i Eskildsgade, Melchior Jensen, 
der blev bestyrer af Sønderskovhjemmet i 
1923, samme år som hjemmet blev en selv-
ejende institution. Men der var også en tæt 
forbindelse til forstander, pastor Munck fra 
Møltrup Optagelseshjem ved Herning. Og i 
vedtægtens § 2 fra 1923 står der: “Det er 
hjemmets formål på folkekirkeligt grundlag 
og i tilknytning til Kirkelig Forening for 

Indre Mission i Danmark at drive et hjem 
for personer, der er hjemløse, eller ikke kan 
tilpasse sig tidens behov […]”.26 
 Der er ingen tvivl om, at Bodil Neergaard 
har haft et varmt forhold til pastor Fibiger i 
København. Han havde på flere måder væ-
ret hende en hjælp, da hun i 1923 måtte lade 
sin virksomhed overgå fra at være en filan-
tropisk foranstaltning for egen regning til at 
blive en selvejende virksomhed. I et brev til 
pastor Fibiger af 5. april 1923 skriver hun 
indledningsvis: 

“Kjære Pastor Fibiger!
De kan tro, jeg blev glad ved at erfare, at 
De havde tænkt saa kærligt på mig, baade 
på den ene og den anden Maade. Det, at jeg 
saa mærkværdigt har bevaret Frimodighe-
den under alle Vanskeligheder, tilskriver 
jeg Guds Naade og Ledelse. Og at mine 
kjære, trofaste Venners Forbøn har gjort 
meget til at lette Byrden af mine Skuldre, 
derom tvivler jeg ikke”.27

At det ikke gik helt stille af, da dette skifte 
skete, fremgår både af årsberetningen for 
1923, af en dagbog, som den tidligere leder 
af tilbuddet på Sønderskovhjemmet Thora 
Justesen har skrevet og af Johannes Mel-
chior Jensens tilbageblik.28

Thora Justesen og Bodil Neergaard
I “Vort Blad” fra foråret 1923 er der to ar-
tikler, som beskriver den ændring, der ske-
te, da Sønderskovhjemmet overgik fra at 
være en filantropisk virksomhed til at blive 
en selvejende institution tilknyttet Kirkelig 
Forening for Indre Mission i Danmark. Det 
ene indlæg er skrevet af J. Leth, det andet af 
Thora Justesen, der med ændringen forlod 
hjemmet og sin hidtidige stilling der. Tho-
ra Justesen og hendes kollega, frk. Sanne 
Jørgensen, kom oprindelig fra stillinger på 
Sømandshjemmet i Nykøbing Falster, men 
tiltrådte i 1917 stillingerne på Sønderskov-

Foto ca. 1920. Thora Justesen og en af mændene. 
Foto fra Sønderskovhjemmets arkiv. 
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hjemmet, den ene som leder, den anden 
som den, der stod for husførelsen.
 J. Leth skriver, at han skal forblive på 
hjemmet, som han har været på de sidste 
to år, og han takker for det, han har modta-
get på hjemmet, men især takker han Thora 
Justesen. “[…] hun står for mig som Per-
sonificering af selve Hjemmet, idet hun i 
særlig Grad ejer de Egenskaber, som Ordet 
“Hjem” udtrykker”.29

 Thora Justesen skriver, at hun forlod 
hjemmet, da ledelsen blev overtaget af Hr. 
Melchior fra “Mændenes Hjem” i Køben-
havn. Hun skriver også, at det har været 
meget svært for hende: “Det er saa svært 
og uforstaaeligt, at jeg ikke maa dele Kam-
pene paa Hjemmet mere […]” skriver hun, 
og som læser sidder man tilbage med en un-
dren.30 Hvorfor skulle hun skiftes ud?
 Af Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
fremgår det, at Thora Justesen “trak sig på 
grund af uoverensstemmelser med BN” (Bo-
dil Neergaard).31 Vi ved ikke, hvad denne 
uoverensstemmelse handlede om. Thora Ju-
stesen havde som daglig leder ydet det egent-
lige arbejde, mens Bodil Neergaard havde 
ført en mere tilbagetrukken position. At det 
var sådan, er det indtryk, man får, når man 
læser Thora Justesens efterladte dagbog.32

 Dagbogen er skrevet ind i en udgivelse 
beregnet på forfattere af slægtshistorie. Ud-
giveren er Gerhard Heilmann på N. Junck-
ers Forlag, København 1919, men den er 
trykt i Chr. Justesens Bogtrykkeri, Køben-
havn. Vi forestiller os, at Thora Justesen har 
fået denne skabelon til en slægtshistorie for-
æret af noget familie. Dagbogen er skrevet, 
som om det er et barn – et mig – der skri-
ver. Det “mig”, der skrives om i bogen, er 
Hjemmet angivet i tredje person. Der står, at 
“min” tilværelse begyndte den 1. november 
1917 i det gamle skovfogedhus, at der var 
to, der hjalp “mig” til verden, at de to var 
Sanne Jørgensen og Thora Justesen (s. 21 
og 23), og det står også fremhævet, at “Naar 

det i det foregaaende og det følgende hed-
der “jeg” er det Hjemmet, der taler” (s. 35). 
Først på s. 63 omtales fru Neergaard som 
moder til “mig” “Hjemmet”. Pastor Munck 
fra Møltrup beskrives som faderen (s, 67 og 
s. 131). “Mine Søskende” beskrives som 
kolonihaver, sommerlejre, sommerbolig 
for ældre, Søndagsskole, “Mine børn” er 
de mandlige beboere på Hjemmet (s. 95 og 
s.109).
 Det ser ud til, at Thora Justesen opfattede 
sig selv og Sanne Jørgensen som en slags 
jordemødre, der hjalp “barnet” til verden og 
bistod det i dets første usikre skridt ud i ver-
den. Først på s. 63 nævnes som omtalt “mo-
deren” fru Neergaard. Var der en skævhed 
i opfattelsen af, hvem der skulle have æren 
for barnets vækst mellem Thora Justesen 
og Bodil Neergaard? Bliver fru Neergaard 
mere beskrevet som en baggrundsfigur? 
Dette må ses i forhold til, at “faderen” pa-
stor Munck og alle de øvrige præster, der 
havde hjulpet til med råd og vejledning, i 
dagbogen omtales mere end Bodil Neer-
gaard gør. Det er: Pastor Munck, pastor 
Prip, pastor Clausen, pastor Ludvigsen, pa-
stor Salvén, pastor Fibiger og pastor Fjord 
Christensen. Også fængselsbesøgende fra 
Frelsens Hær Esaja Gudnitz og lærer Hen-
riksen nævnes samt andre venner af huset.
 En anden forklaring kan være, at Sønder-
skovhjemmet, der som omtalt 1. april 1923 
overgik til at være en selvejende institution 
under Kirkelig Forening for Indre Mission, 
har fulgt praksis på institutioner for Indre 
Mission og har ønsket en mandlig leder, 
hvor institutionen var beregnet til mænd? 
I det tidligere omtalte brev til pastor Fibi-
ger berører Bodil Neergaard sagen uden 
dog at nævne noget om lederens køn.33 Hun 
skriver blandt andet: “At de skrev det gode 
Brev til Frk. Justesen er jeg meget glad for 
og det har sikkert gjort hende godt. Hun 
kan trænge til megen Kærlighed og netop 
fra Den Side at vise hende den er ikke blot 
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kristeligt, men ogsaa klogt”. “Den Side” 
må være Indre Mission i København, men 
hvorfor “klogt”?
 I årsberetning for 2007 fortæller Mel-
chior Jensen, at han i 1922 af pastor Fibiger 
på fru Neergaards vegne blev anmodet om 
at besøge Sønderskovhjemmet med hen-
blik på at blive forstander der. Det gjorde 
han, og han havde en lang samtale med 
fru Neergaard. Bagefter besøgte han selve 
Hjemmet med de to ledende damer, og da 
han fortalte dem, at han var udset til at bli-
ve ny bestyrer af stedet, fik han en anden 
besked: “Jeg fik meget tydeligt at vide, at 
“Justesen ledede Hjemmet – og vi søger – 
en Gartner”.34 Han opfattede Thora Juste-
sen som meget afvisende og arrogant.35 Så 
rejste Melchior hjem igen, og efter en kort 
betænkningstid skrev han til Bodil Neer-
gaard og frasagde sig tilbuddet. I 1923 blev 
han igen tilbudt stillingen som forstander 
for den nu selvejende institution, og han 
accepterede at indgå i stillingen, da Thora 
Justesen var fratrådt.
 I Bodil Neergaards erindring, som den 
citeres i jubilæumsskriftet fra 1993, skriver 
hun: “Efter ca. 4 Aar viste det sig, efter-
som de Optagnes Tal steg, at der maatte en 
mandlig Leder til med mere fast Haand, og 
vi fik saa, gennem Pastor Fibiger ved Elias-
kirken i København, Sekretæren fra Mæn-
denes Hjem i Eskildsgade, Melchior Jensen, 
og Hustru til at bestyre Hjemmet”.36 Måske 
opfattede Bodil Neergaard ikke Thora Ju-
stesens hånd som fast nok, måske havde 
klientellet ændret sig, hvilket den tidligere 
omtalte erindring citeret i jubilæumsskriftet 
1993 tyder på. Her citeres Bodil Neergaard 
for, at klientellet havde skiftet karakter, og 
at landevejens sønner ikke længere eksiste-
rede. Endelig var stedet ifølge Melchiors 
erindring nedslidt og præget af forsømmel-
se, hvilket han som mand måske bedre kun-
ne rette op på, hvad angik både landbrug og 
bygningers vedligehold.37

Et hjem er noget andet end en Anstalt
I årbogen fra Lolland-Falsters historiske 
Samfund 1992 er der et interview med Anna 
og Johannes Andersen, der tiltrådte som for-
standerpar i 1960. Johannes Andersen bliver 
i interviewet spurgt, om Sønderskovhjem-
met “vil noget, som andre ikke formår?” Og 
svaret er: “Med hensyn til hjemmets for-
mål er forandringen fra dengang ikke stor. 
Man ville hjælpe de mænd, der var blevet 
hjemløse eller havde et alkoholmisbrug el-
ler anden ulykke”. “Hvad gør I altså i dag”? 
bliver der spurgt, og svaret er: “Vi vil gerne 
herfra være med til at løse nogle af de pro-
blemer, der er i vort samfund, både for unge 
og ældre – og ud fra et kristent livssyn give 
mennesker et indhold i tilværelsen. Det er 
vores opgave at tilføre det hårde og kolde 
samfund nogle af de menneskelige livsvær-
dier og noget af den varme, der vist er ble-
vet hjemløs i det materialistiske ræs”.38

 Johannes Andersen understreger, som 
Bodil Neergaard oprindelig gjorde det, at 
Sønderskovhjemmet skulle være et hjem 
– et helle for de mennesker, der i kortere 
eller længere tid trængte til hjælp og støt-
te. Dette hjem adskilte sig efter hans me-
ning fra andre institutioner ved, at bebo-
erne havde hver sit værelse, og ved at de 
var der frivilligt. Det var netop frivillighed 
fra beboernes side og varme og omsorg fra 
personalets side, der i forhold til det enkel-
te “familiemedlem” skulle udmøntes både 
materielt og åndeligt. 
 I en scrapbog fra 1968 er blandede ud-
klip indklæbet.39 Der er her nogle temaer, 
der går igen i avisernes fremstilling af ar-
bejdet på Sønderskovhjemmet. Det drejer 
sig ifølge artiklerne om at vække mænde-
nes “livsmål og livslyst”, og der bliver sat 
et skel op mellem det sunde liv på landet 
og det dårlige liv “på stenbroen”. Eksem-
pelvis er overskriften i Lolland-Falsters 
Folkeblad 10. juni 1967: “De snublede 
på storbyens stenbro […]”. Johannes An-
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dersen citeres for, at opgaven var at støtte 
mændenes livsmål og livslyst: “Et livsmål 
og en livslyst. Lykkes det kan vi glæde os. 
Mislykkes det – nå ja – vi bliver aldrig træt-
te af at prøve igen.” Der er et tydeligt skel 
mellem “dem” og “os” i alle artiklerne – og 
det er for en stor del de samme historier, der 
fortælles. Mantraet i Folketidende 11. maj 
1968 er, at “De faldt, hvor vi andre stod”. 
Mændene var faldne og forfaldne til bl.a. 
druk, men forstanderen og hans stab “stod”.
 Når man i arkivet fra Sønderskovhjem-
met læser artikler fra en udklipsmappe, får 
man et indtryk af, hvilke fortællinger der er 
gennemgående.40 Det er fortællingen om, at 
Sønderskovhjemmet er et hjem, ikke en an-
stalt, og at der på hjemmet optages personer 
både fra landevejen og fængslet. Det er for-
tællingen om, at der en del skuffelser, men 
at glæderne opvejer de skuffelser, der er. 
Det er fortællingen om de stadige udbyg-
ninger af “hjemmet” – tilkøb, forbedringer, 
pladsudvidelser etc. Det er små opbyggeli-
ge fortællinger om dem, “der nåede det” og 
deres taknemmelighed. Det vil sige mænd, 
der “fandt Jesus”, lagde afstand til deres tid-

ligere liv og levede et nyt og bedre liv med 
kone og børn. Det er billedet af forstander 
Melchior som “praktisk psykolog” med sin 
hustru som madmor ved siden. Hun står for 
regnskabet, han for den praktiske psyko-
logi, som der skrives. Men det er også et 
billede af et hjem, der økonomisk set er af-
hængig af gaver fra private. Der er gentag-
ne bønner om hjælp, og der er beskrivelser 
af, hvordan Gud hjælper med nødvendige 
bidrag, når det gælder. Et uunderskrevet 
og udateret brev i samlingen – formentlig 
skrevet af Melchior – lyder således: 

“Gud hjælper altid”
“Trods Gælden og Udgifterne er vi allige-
vel altid kommet igennem det. Men mange 
Gange har det rigtignok set meget sort ud. 
Jeg kan f. Eks. fortælle, at en Dag havde vi 
ikke en Skilling i Huset. Jeg stod og skulde 
rejse ud til Møder og havde ikke Penge til 
Toget. Og der skulde desuden bruges Penge 
til Lønninger, Brugsforeningen o.s.fr. samt 
Fiskemanden. Men Gud hører en Bøn og 
svarer. Lige inden jeg skulde gaa til Nykø-
bing kom der en Mand ind paa Kontoret og 

Opholdsstuen.  
Foto 1920. Foto fra  
Årsberetning “Fuglsang  
Optagelseshjem”.
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lagde 50 Kr. paa Bordet. Det blev 25 Kr. 
til Husholdningen – til 30 Mand i 14 Dage. 
Og 25 Kr. til Rejsen. Der blev ikke Kaffe 
paa Storebæltsfærgen! Som jeg begyndte 
med at sige: hele mit Liv har været et stort 
Eventyr. Fra jeg var 12 Aar gammel var 
det som Gud tog mig i Kraven og kaldte 
ad mig, ogsaa da jeg blev konfirmeret og 
lidt senere. Saa kom der en Tid, hvor jeg 
ligesom glemte Gud – men han havde ikke 
glemt mig, og han har styret det saadan for 
mig, at mit Liv og mit Arbejde, det særlige 
Arbejde, jeg har haft nu i 36 Aar, er blevet 
en Velsignelse for mig! 
 N.B. Naturligvis ogsaa for mange andre. 
Gud alene Æren”. 

I årsberetningerne kan man følge, hvordan 
ordet “hjem” bliver en gennemgående me-
tafor for det arbejde, der udføres. Hjemmet 
bliver en forudsætning for, at mennesker 
igen kan finde fodfæste i tilværelsen og ikke 
mindst finde (tilbage) til Gud. Det trygge 
hjem bliver en forudsætning for at blive 
frelst. I årsberetningen fra 1943, der er et ju-
bilæumsskrift, blev meget af det, der allerede 

var skrevet i de tidligere årsberetninger, gen-
taget. I et citeret avisreferat blev det hjem-
lige understreget i forhold til indretningen 
af “Det nybyggede Hjem” 1923.41 “I Vinkel 
med dette Hus [den gamle skovfogedbolig, 
B.K.] ligger saa det nybyggede Hjem, lyst, 
venligt og indbydende, helt igennem holdt 
i lyse Farver, og skønt det er beregnet til at 
kunne huse 17 Mennesker foruden kvinde-
lige og mandlige Bestyrere, er alt Kaser-
nepræg lykkeligt undgaaet. Man har mest 
Indtryk af et velordnet Sommerpensionat – 
Klaver og hyggelige Møbler i Dagligstuen 
og forskelligfarvet Udstyr i hvert enkelt væ-
relse. Det er Meningen, at hver enkelt, der 
optages, skal have sit eget Værelse, saaledes 
at han ogsaa derigennem faar Indtrykket af, 
at det er et Hjem, hvor den enkeltes Frihed 
respekteres, han er kommet ind i […]”. 
Sønderskovhjemmet skulle være et hjem 
for mennesker, ikke for anbragte. Derfor 
spillede frivilligheden også en rolle, selv 
om beboerne i forhold til husordenen for-
pligtede sig til ikke at forlade Hjemmet de 
første fire måneder uden tilladelse.42

 I årsberetningen fra 1928 omtaler Bodil 

Foto fra Jubilæumsnum-
mer 1918-2008. Udateret. 
Foto fra Sønderskovhjem-
mets arkiv.
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Neergaard i sin indledning de fem første 
mænd, der boede på optagelseshjemmet, 
som “venner”. Hun skriver, at de allerede 
i 1917 i det gamle Skovfogedsted havde 
“aabnet et lille Hjem for vore Venner”.43 
Noget mere nøgternt udtrykker forstander 
Melchior Jensen sig i årsberetningen 1933. 
Han skriver, at der havde været en lille 
nedgang i det antal dage, mændene havde 
opholdt sig på hjemmet, og han havde føl-
gende forklaring: “Naar denne Nedgang er 
fremkommet, er det sikkert, fordi Sociallo-
ven traadte i Kraft den 1. Oktober. Efter-
spørgslen om Optagelse paa Hjemmet blev 
mindre, enkelte rejste, fordi de mente, at nu 
var Danmark blevet et Slaraffenland, hvor 
man blot behøvede at henvende sig på So-
cialkontoret, og der ville man straks faa alt, 
hvad man kunne ønske sig”. Og Melchior 
sluttede denne passage med at skrive, at de 
på Sønderskovhjemmet prøvede at prakti-
sere det, der stod i biblen: “Dersom nogen 
ikke vil arbejde, saa skal han heller ikke 
have Føden”. Den enkelte skulle mindes 
om, at “Menneskesønnen er kommen for at 
søge og frelse det, der er fortabt”.44 Fortabte 
var blandt andre de, der ikke ville arbejde 
og bede om hjælp. Melchior understrege-
de i årsberetningen, at de gerne ville hjæl-
pe dem, der reelt ønskede at blive hjulpet, 
og at de ikke spurgte om skyld: “For øvrigt 
spørger vi ikke, om hvis Skylden er, men 
ser vi, at Manden er i Nød, og han beder 
om Hjælp, prøver vi at række ham Broder-
haanden og vise ham hen til ham, der alene 
formaar at give et Menneske Oprejsning for 
Tid og Evighed”.45 
 “Vi vil ogsaa saa gerne, at det Sted maa 
være et Hjem, ikke en Anstalt eller en In-
stitution, men et virkeligt Hjem, hvor de 
finder den Tillid og Forstaaelse, de trænger 
saa uendelig haardt til, og som det store 
Flertal har maattet savne”, står der i årsbe-
retningen for 1946.46 “Det er ikke anstalt el-
ler institution de her boende mænd trænger 

til. – De fleste af dem har desværre været 
på anstalter og institutioner nok i forvejen. 
– De trænger til et hjem, hvor der er frihed 
under ansvar. Et sted, hvor de kan føle sig 
trygge og blive forstået og hjulpne ud af 
den nød og ulykke de ved egen eller andres 
skyld er bragt ind i”, præciseres det i årsbe-
retningen for 1950.47

På en krævende post
Sanne Jørgensen og Thora Justesen stod i 
de første år for den daglige ledelse af det 
endnu beskedne Sønderskovhjem. De kom 
som omtalt fra Sømanshjemmet i Nykøbing 
F.48 Justesen og Jørgensen blev i 1923 afløst 
af forstanderparret Ingeborg og H. Mel-
chior Jensen, der varetog ledelsen i mange 
år – fra 1. april 1923 til 1.marts 1960. Ved 
deres tiltrædelse blev Sønderskovhjemmet 
en selvejende institution under Kirkelig 
Forening for Indre Mission. Kontinuitet har 
præget ledelsen af Sønderskovhjemmet. 
Melchior Jensen blev således efterfulgt af 
Anna og Johannes Andersen, der varetog 
ledelsen frem til 199349. De efterfølgen-
de ansættelser var for en kortere årrække. 
Undtaget forstander Flemming Jantzen, der 
var på posten i femten år til 2015, hvor Tor-
ben Granfeldt tiltrådte.
 I Årsberetningen for 2007,50 der samti-
dig markerede Sønderskovhjemmets 90 
års fødselsdag,51 findes et referat fra 1952, 
hvor forstander H. Melchior Jensen på et 
aftenmøde på Sønderskovhjemmet beret-
tede om de mange vanskeligheder – ikke 
mindst af økonomisk art – der havde været 
og fortsat var i forhold til hjemmets drift. I 
store træk var økonomien baseret på ind-
samling og gaver, og forstanderne brugte 
generelt megen tid på den opgave. Mel-
chior Jensen berettede på mødet i 1952 om 
hjemmets meget primitive vilkår i de før-
ste mange år. Referatet rummer også nogle 
bemærkninger, der viser Melchiors store 
engagement:
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“Melchior Jensen begyndte sin Beretning 
meget formelt paa sin Plads ved Borden-
den. Men efterhaanden som Erindringer-
ne og Oplevelserne greb ham, kunde han 
ikke sidde stille paa sin Stol eller staa op 
ved den – men maatte ud at vandre den 
sædvanlige Rute: langs Bordets østre 
Side, forbi Stueorglet, forbi Døren til 
Dagligstuen og hen til Radiatoren i Stuens 
nordøstligste Ende – og saa tilbage igen. 
Stadig fortællende, stadig berettende, nu 
og da med Sidespring tilbage eller frem i 
Aarene, sprængfyldt som han var af disse 
Oplevelser, af denne idelige Kæmpen for 
at danne og bevare Sønderskovhjemmet. 
Alle forstod, at denne Kæmpen, denne be-
standige Overvindelse af Vanskeligheder, 
var intet mindre end Melchior Jensens 
egen Livsopgave – den han havde sat alt 
ind paa”.52

Bodil Neegaard nævner et sted, at det var 
vigtigt at få en mand til at lede hjemmet. 
Det betød som omtalt afsked med Sanne 
Jørgensen og Thora Justesen, der fra starten 
havde ledet hjemmet. I Melciors version 
var der angiveligt en lidt anden grund:

“Pastor Fibiger, Eliaskirken i København, 
henvendte sig til Mændenes Hjem i Eskild-
gade og spurgte Sekretær Hans Olsen, om 
han kendte en Mand, der kunde lede Søn-
derskovhjemmet. Senere ringede Fibiger 
mig op og bad mig om at komme. Jeg rejste 
saa ned til Hjemmet og talte med Fru Ne-
ergaard baade om Hjemmet og Gerningen. 
Hjemmet blev paa det tidspunkt drevet af 
to Damer Frøknerne Justesen og Jørgensen. 
Det var i forsommeren 1922 […] I 1923 
kom der Bud efter mig igen. Om jeg ikke 
vilde overtage Ledelsen af Hjemmet, som 
herefter skulde selvstændiggøres. Jeg tog 
min Bestemmelse, og den 3. April 1923 
tiltraadte jeg min ny Stilling – og lige saa 
snart vi – min Kone og jeg og vore to smaa 

Børn – havde sat Foden indenfor Døren, 
følte vi, at her hørte vi hjemme.53

Om den første mand, som H. Melchior tog 
imod på hjemmet, skrev han i “En enkelt 
Beretning “:54

“Den første Mand, vi tog imod, hentede vi 
ved Toget i Nykøbing F. Min Medhjælper 
og jeg spadse-rede derind for at tage imod. 
Han var en pæn Mand, vel soigneret og slet 
ikke præget af alt det, han havde været ude 
i. Vi spadserede sammen ud ad Landeve-
jen […]10 Km til Sønderskovhjemmet, og 
naaede Maalet lidt ud på de smaa Timer 
[…] Senere fik vi skaffet Plads til ham på 
et Optagelseshjem ved Fredensborg[…]
Han fik plads paa bagsædet af Motorcyklen 
og vi kørte gennem Sjælland […] Kl.12 nat 
var jeg Hjemme igen og kunne sove roligt, 
indtil jeg igen om Morgenen skulle møde 
kl.6 for at varetage min gerning blandt vore 
Mænd […] Saa vidt jeg kan forstaa, fik han 
ogsaa fast Grund under Fødderne og fandt 
Fred med Gud og døde i Troen på en Frel-
ser.”

Ved ankomsten havde familien Melchior to 
sønner med. Der skulle efterhånden komme 
flere drenge til søskendeflokken. 

“Der blev ikke Kaffe paa  
Storebæltsfærgen!”
Ingeborg og Hans Melchior Jensen fik seks 
sønner. Johannes Melchior (f.1929) var den 
fjerde i rækken. Johannes Melchior vokse-
de op på Sønderskovhjemmet. I en kortere 
periode i sin ungdom fungerede han som 
assistent ved hjemmet. Fra september 1996 
til april 1997 fungerede Johannes sammen 
med sin hustru Karen som forstanderpar. 
Han har ligeledes varetaget bestyrelsesar-
bejde.
 Vi har talt med Johannes Melchior55 om 
Sønderskovhjemmet. Johannes Melchior 
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fortæller, at det var en langvarig kamp 
for forældrene at skaffe midler til hjem-
mets drift. Hans Melchior var konstant på 
farten og holdt oplæg om hjemmet i hele 
landet. Han sluttede ofte sine oplæg med at 
bede tilhørerne “gribe dybt i jakkeforet ef-
ter pungen”, så de kunne give et bidrag til 
hjemmet. Sætningen “Der blev ikke Kaffe 
paa Storebæltsfærgen!” var som tidligere 
omtalt Melchiors udtryk, når han krydsede 
bæltet56. Det var hans måde at fortælle det 
faktum, at han ikke havde råd til kaffe på 
færgen. Bodil Neergaard var i mange hen-
seender tæt på forstanderparret og udtrykte 
stor taknemmelighed overfor det arbejde, 
familien lagde i at drive hjemmet og i at 
skaffe midler til driften. Ved mange private 
lejligheder deltog Bodil Neergaard i famili-
ens liv. I de første mange år var der slet ikke 
tvivl om, at forstanderparret skulle bo på 
hjemmet og være til rådighed hele døgnet. 
I den periode, Johannes Melchior varetog 
stillingen, flyttede han fra sit hus i Nykø-
bing til hjemmets forstanderbolig. 
 Samtalen med mændene, fortæller Jo-
hannes Melchior, var særlig betydningsfuld 
for faderen. Foregik den på forstanderkon-
toret, sørgede H. Melchior altid for, at der 
ikke var “et skrivebord” mellem ham og 
den mand, han talte med. Der var ingen 
“klienter” på hjemmet – alene “mænd”. 
Der fandtes selvsagt et reglement og hus-
regler 57, men der var især tre forhold, der 
var helt afgørende for, om et menneske, der 
søgte om optagelse på hjemmet, kunne få 
ophold her. Man måtte ikke forlade hjem-
met uden tilladelse, man skulle passe det 
anviste arbejde, og man måtte ikke drikke 
spiritus under opholdet. Enkle regler, men 
de har givet været udfordrende og vanske-
lige at efterleve for en del af mændene. I 
“Husordenen”58 anføres endvidere, at breve 
og pakker “modtages og afsendes gennem 
hjemmets kontor”. Kl. 22 blev lyset sluk-
ket, og der skulle være ro. For det anviste 

arbejde blev der udbetalt en “Arbejdsdu-
sør […]der bliver godtskrevet den enkeltes 
Konto. For det indestaaende Beløb kan der 
faas udleveret Tobak, Skraa m.m. for indtil 
3 Kr. pr. Uge Sygekassekontingent, Medi-
cin og lignende fratrækkes Arbejdsducøren 
eller det Depositum, der eventuelt er stil-
let. Kontante Beløb udbetales ikke inden 
ved vedkommendes lovlige Afrejse fra 
Hjemmet”.59 Det betød, at mændene ikke 
disponerede fuldt over egne midler, mens 
de havde ophold på hjemmet. Så vidt vi har 
kunnet finde ud af, blev Reglement og Hus-
orden fra 1923 videreført i en årrække. Vi 
har ikke kunnet se, hvornår der fandt revi-
sion sted.
 Hverdagens morgen- og aftenandagt60 
blev suppleret med tilbud til mændene om 
ugentlig kirkegang søndag. Det var ikke et 
krav, men et tilbud, som nogle tog imod. 

Bodil Neergaard på hovedtrappen sammen med 
Hans og Ingeborg Melchior Jensen. Drengen i 
baggrunden er Johannes. Foto (1939) venligst 
udlånt af Johannes Melchior.
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Det var heller ikke pålagt Melchiors sønner 
at deltage i kirkegangen, men det gjorde de, 
fortæller Johannes. 
 Tilbage til Hans Melchiors beretning om 
hjemmet. Vi er fortsat ved et aftenmøde på 
hjemmet i 1952. Melchior beretter:
 
“Men der var sandelig ogsaa nok at bruge 
pengene til. Den gamle Længe var uden 
Tag, 74 Ruder manglede, et Tag var spaan-
lagt men ikke bedre, end at der maatte bru-
ges Paraply, naar det regnede o.s.v., Som-
meren gik, og vi havde stadigvæk kun de 7 
Mand – men saa kom Efteraaret, og vi fik 
pludselig 22 Mand, og der var kun Plads til 
17 i Huset her. Resten blev saa stoppet ind 
i Gartnerhuset […] Dér laa 7-8 Mand i ét 
Rum paa “Madrasser”. Senge nok havde 
vi heller ikke […] Fru Neergaard, der var 
meget konservativ, vilde ikke ha’ nogen 
Forandring, men saa holdt hun Ferie i Kø-
benhavn, og jeg skrev frimodigt til hende, 
at vi havde pillet Skillerummene ned. Fru 
Neergaard blev først helt forskrækket, men 
senere blev hun glad ved Forandringer […] 
Angaaende den aarlige Bazar vil jeg lige 
tilføje, at naar Valdemarsdagen faldt paa en 
Søndag – som den gør i Aar 1952 – holdt vi 
hele to Dages Fest […] Men tilbage til Ar-
bejdet paa Hjemmet. Vi er nu naaet til Aaret 
1927, og vi havde stadigvæk intet Vaske-
hus, ikke nogen Rullestue og kun de gam-
meldags W.C.’er med Hjærte i Døren”.61

Det var ikke kun i hjemmets første år, at de 
fysiske forhold var meget enkle og mangel-
fulde. Melchior fortsætter med en beskri-
velse fra slutningen af 1930’erne. På det 
tidspunkt havde han været leder af hjemmet 
i mere end 15 år:

“Der havde hidtil ikke været Varme paa 
Værelserne. Et Central-Komfur blev stillet 
op, og det kunde i hvert Fald lune os om 
end ikke varme […] Vi er nu naaet frem 

til Aaret 1939. Og nu skulde vi ha’ rigtig 
Varme indlagt, faa et Badeværelse indret-
tet o.s.v. Men saa kom Krigen, og der blev 
Dyrtid og Materialemangel. Det var ogsaa 
galt med Vandet. En Brønd paa den anden 
Side Stalden havde vi faaet, men det var 
ikke nok. Saa fik vi boret en Brønd nede 
i Haven, og den blev god, den kan faktisk 
ikke tømmes, saa meget Vand er der. Det 
kneb ogsaa med Vand til Stalden, idet Røre-
ne derinde blev ødelagt af Ammoniakken.62

Ovenstående illustrerer en del af behovet. 
Hertil kom selvsagt det at skaffe mad, tøj 
og lignende i det daglige. Johannes Mel-
chior omtalte, at faderen konstant var på 
farten for at skaffe midler til hjemmet. In-
geborg Mechior stod således ofte ene med 
det praktiske ansvar for de daglige fornø-
denheder. Johannes Melchior omtaler barn-
dommen på Sønderskovhjemmet med stor 
varme. Trods forældrenes særdeles kræven-
de arbejde var de samtidig opmærksomme 
og kærlige forældre.

De bortviste og de frelste
I årsberetning fra 1925 er der en artikel af 
pastor Fibiger. Den handler om alle de op-
slidte mænd, han som præst måtte begrave i 
deres “bedste alder”. “Sagen er jo, at der gaar 
saa meget Slid af Mændene. De lever stærkt, 
mens de er unge, øder for megen Kraft paa 
al Slags Daarlighed […] siden kommer de 
saa ind i Arbejdets Kværn og males rundt i 
et stadig mere forceret Jag […]”. Pastor Fi-
bigers egentlige ærinde var at gøre opmærk-
som på, at den enkelte måtte besinde sig 
på, at døden kunne komme når som helst: 
“Tænk paa det, min Læser, og prøv saa dig 
selv, om du er rejsefærdig til, naar den Herre 
Jesus vil. At det dog ikke skulde blive din 
ulykkelige Lod at blive kaldt uforberedt bort 
ved en tidlig Død, saa Gud skulde sige til 
dig: “Din Daare! I denne Nat kræves din 
Sjæl af dig!” Lukas 12.20.”63
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 To grundfortællinger er gennemgående 
i årsberetninger og øvrige tekster fra Søn-
derskovhjemmet. Den ene fortælling går 
på dem, der selv efter mange forsøg måtte 
opgives, eller som selv forlod stedet uden 
at have fundet Jesus. Den anden fortælling 
angår de frelste – de “der nåede det”:
 I årsberetningen fra 1948 skriver for-
stander Melchior om en mand, der kom til 
Sønderskovhjemmet efter at have afsonet 
fire år for indbrud og vold. Han blev venligt 
modtaget, fik anvist et værelse og en seng. 
Senere, da han kom til hægterne, ville han 
af sted igen, men manden besluttede sig al-
ligevel til at blive julen over. “Jeg kan ikke 
med al den Kristelighed”, citeres manden 
for, men han kunne heller ikke holde sig fra 
den, skriver Melchior. “Han var blevet et 
søgende Menneske og klamrede sig til Or-
det. “Søger, saa skal I finde […]” Kort Tid 
efter fandt han det største, et Menneske kan 
finde. Han var blevet et omvendt Menne-
ske”.64 Manden fik arbejde, blev gift, men 
døde tidligt på grund af det slid på kroppen, 
som hans tidligere udsvævende liv havde 
bevirket. 
 I den følgende årsberetning fra 1949 er 
der en tilsvarende historie. Den mand, der 
her fortælles om, blev syg kort tid efter sin 
ankomst til Sønderskovhjemmet. Melchior 
skriver, at de ofte sad ved hans seng og 
talte med ham “om det største og vigtigste 
på Jord: Jesus Kristus, der kom ikke for at 
dømme, men for at frelse […] Vor Ven så 
en åben dør ind til Guds rige og gik ind af 
den”.65 
 Men hvor kom mændene fra – og hvad 
blev der af dem sidenhen?

Hvor kom de fra – og hvor blev de af?
I Årsberetning 1944 er der en opgørelse, 
der viser, at der det år foruden de mænd, 
der var der ved begyndelsen af året, blev 
optaget 47 mænd: 26 anmodede selv om 
optagelse, 5 blev henvist af politiet, 6 blev 

henvist af Psykopatanstalterne ved Her-
stedvester, 2 henvist fra sogneråd, 2 henvist 
fra familie, 1 henvist af Kirkens Korshær, 1 
henvist af Grønlands Styrelse, 1 henvist fra 
Hospitalshjælpen i København, 2 henvist 
fra Dansk Værneselskab, 1 henvist fra Ar-
bejdshuset i Sdr. Omme. “Af disse Mænd 
rejste 17 i Plads, 10 til deres Hjem, 6 rejste 
for selv at søge Arbejde, 1 blev anbragt i 
Familiepleje, 2 blev afhentet af Politiet, 
3 forlod Hjemmet uden at meddele det. 1 
blev indlagt paa Sygehuset i Nykøbing F., 1 
rejste til Tyskland, 1 blev anbragt på Syge-
hjemmet i Vordingborg, 1 blev indlagt paa 
Rigshospitalet og 1 blev paa Grund af daar-
lig Opførsel bortvist fra Hjemmet”.66 
 I beretning for året 1992 er der en tilsva-
rende opgørelse. Det år blev 157 mænd ind-
skrevet: 99 havde selv henvendt sig, 6 kom 
fra Kirkens Korshær, 2 fra Kofoeds Skole, 
3 fra Mariatjenesten, 1 fra Mændenes Hjem 
i København, 1 fra Roskildehjemmet, 2 fra 
Blå Kors, 7 fra Kriminalforsorgen, 2 fra 
Hospitaler, 4 fra Sundholm, 8 fra Forsorgs-
hjemmet Saxenhøj, 1 fra Forsorgshjemmet 
Kanalgården, 6 fra andre forsorgshjem, 5 
fra socialforvaltningen i Nykøbing Falster, 
7 fra socialforvaltningen i København, 1 fra 
politiet, 1 fra læge, 3 fra private.67

 At der kom 8 fra Saxenhøj viser, at der 
har været et vist samarbejde de to instanser 
imellem på det tidspunkt. Johannes Ander-
sen skrev, at der i 1992 også havde været 
udskrevet 157 personer til følgende: 54 rej-
ste uden at opgive adresse, 33 rejste uden 
at meddele det, 19 var udeblevet, 16 hav-
de fået værelse eller lejlighed, 16 var ble-
vet optaget på andre institutioner, 6 havde 
fået arbejde, 4 var taget til deres hjem, 3 til 
amtshospital, 2 til familie, 2 til højskole og 
2 blev bortvist.
 “Man vil deraf kunne se”, skriver Jo-
hannes Andersen, “at de fleste tager af sted 
igen uden at have en plan for sin tilværel-
se, man “flygter” fra sted til sted, og denne 
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rastløshed præger mange”.68 Men han frem-
hævede samtidig, hvilken stor hjælp stedet 
havde af de “fastboende” i det daglige ar-
bejde. Mange forlod stedet, men nogle blev 
i årevis. Det ser ud til, at det kun var et me-
get lille fåtal, der bortvises, når man ser de 
opgørelser i årsberetningerne, der specielt 
fra Johannes Andersens tid blev et gennem-
gående indslag. Ifølge hjemmets leveregler 
kunne bortvisning ske, hvis man ikke over-
holdt husets regler for god opførsel.
 På baggrund af de tal, der angives i for-
skellige årsberetninger, er det forståeligt, 
at sætningen, om at de ledende på Sønder-
skovhjemmet ikke opgiver, men at de prø-
ver igen og igen, bliver så gennemgående 
en fortælling om Sønderskovhjemmet. Un-
der alle omstændigheder er der ingen tvivl 
om, at mange mennesker i en vanskelig 
situation har fundet en øjeblikkelig hjælp 
på Sønderskovhjemmet i form af en varm 
seng, mad, tøj og venlig omsorg.

Fra Hjemmet til Anstalten
Christian Marcellus Vestergaards papirer 
findes i Sønderskovhjemmets arkiv og i 
arkivet på Saxenhøj.69 Arkivet over hjem-
mets mænd består overvejende af breve. 
Vi har især set på brevene fra H. Melchiors 
embedsperiode fra 1923 til 1960. Der er 
bemærkelsesværdigt mange breve mel-
lem forstanderen og mændene. Anstalten 
Saxenhøjs arkiv fra samme periode består 
overvejende af journaler – ikke af breve. 
Efter få år på hjemmet Sønderskov blev 
Vestergaard sendt derfra og til Anstalten. 
Det fremgår af Vestergaards papirer ved 
indskrivningen på Anstalten,70 at han “var 
udlært colonial commis […] har modtaget 
fattighjælp, har vagabonderet og betlet […] 
Er straffet for det sidste samt for pengeaf-
presning […] forstander Melchior Jensen 
udtaler at han ikke kan klare sig selv “uden-
for”[…]”Indkom i Anstaltens Pleieafdeling 
13.november 1929 […] med hjælp fra 

Thoreby Sogneraad (garant for betalingen). 
Død på Anstalten, den 9.april 1966 “.71

 Vestergaard var en af de mænd, der ikke 
klarede sig videre fra Sønderskovhjemmet 
og ud i livet. Hans deroute betød anbrin-
gelse på Anstalten Saxenhøj i 37 år. Der er 
bevaret breve fra Vestergaards mange år i 
Anstalten. Det var et liv med mange van-
skeligheder. Eksempelvis er et brev fra 
1930 til inspektøren måske et typisk udtryk 
for hans besværligheder: 

“Paa Foranledning af Herr. Plejer Hans 
Hansen om at tilskrive Dem angaaende mit 
Uheld i Gaarden for 10 Dage siden, skal jeg 
meddele Dem, at det begyndte med at Carl 
Petersen, […] slog mig med knyttet haand 
4 Gange i Ansigtet, […] idet han sagde at 
jeg ikke skulle bagtale ham. Det havde jeg 
heller ikke gjort […] Da det jo var mig det 
gik ud over, da jeg er daarlig disponeret til 
at Forsvare har jeg bestemt mig til at det 
ikke skal ske oftere. Mit Arbejde har jeg til 
enhver Tid gjort til største Tilfredshed og 
skal fremtidig gøre det saalænge jeg er her 
idet jeg saa haaber paa fortsat Velvilje fra 
de ledendes Side her paa Pleianstalten og 
haaber saa, at denne sag dermed sluttes,

Ærbødigst
Chr. M. Vestergaard”72

I et brev fra 1931 henvendte inspektøren sig 
til Vestergaards hjemsogn for at sikre den 
fortsatte betaling for opholdet. Der lades 
ikke tvivl tilbage om inspektørens moralske 
dom over Vestergaard. Der står bl.a.:

“Omkring Indlæggelsen her den 13. No-
vember 1929 af Christian Vestergaard bad 
Sogneraads-formanden om en Udtalelse 
angaaende samme Person, naar der var for-
løbet en passende Tid.
 Som De erindrer, blev han overført til 
herværende Anstalts Pleieafdeling fra Op-
tagelseshjemmet Sønderskov pr. Flintin-
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ge73, fordi han beredte denne Institution og 
dens Forstander, især den sidste, saa mange 
Ærgrelser, at Samværet med ham på Hjem-
met led derunder, idet han var trodsig, ond, 
doven og løgnagtig. Forstanderen, som jeg 
kender, henvendte sig da til herværende 
Anstalt, og bad, om vi vilde hjælpe ham ud 
af disse Vanskeligheder” […] “Det er vor 
Tro, at denne Mand med sit lette og flygtige 
Temperament og sine slette Vaner ikke kan 
begaa sig udenfor i Verden dertil er baade 
hans Karakter og Villie for ødelagte eller 
dog stærkt forkvaklede. Man ved der hos 
ikke, hvor man har ham, han er lumsk, og 
uberegnelig, og han kan utvivlsomt foreta-
ge sig Handlinger, der udspringer af Hævn 
mod formentlige Modstandere”

Brevvekslingen mellem H. Melchior og 
mange af hjemmets mænd var for manges 
vedkommende beretninger om det at klare 
sig ude i livet – især på grund af afholden-
hed og “tilflugt hos Gud” samt opmuntrin-
ger og støtte fra forstanderen. Men ikke i 
Vestergaards tilfælde. Inspektørens moral-
ske vurderinger af Vestergaard falder meget 
ved siden af den omgangstone og ordveks-
linger, vi ellers har fundet i brevene. 
 Få år tidligere så det anderledes ud for 
Vestergaard. I et brev til H. Melchior med 
anmodning om optagelse på hjemmet står 
der: “Til forstander Melchior Jensen fra 
Chr. Vestergaard”. Det var en anmodning 
om at få plads på Hjemmet, da han ikke 
havde fået en plads til 1. maj, og da alle ar-
bejdshjem i København var besat. “Jeg er 
absolut ædruelig, er troende ung Mand og 
har besøgt Guds Tjeneste i Kirker og Mø-
der i Vinter, er rask, og er villig til forefal-
dende Arbejde og forlanger ingen Godtgjø-
relse i Penge”.74 
 Samme dag skrev Vestergaard i et brev til 
Bodil Neergaard: “Til fru De Neergaard fra 
Chr. M. Vestergaard”. Han takker for brev, 
“hvoraf jeg ser at Pladsen til enhver Tid staar 

mig aabent paa Hjemmet”. Han takker og 
skriver, at han søger plads som kommis, men 
hvis han ikke får plads, vil han være meget 
taknemmelig for et ophold på hjemmet.75

 Vestergaards ophold på hjemmet kom til at 
vare to år. Meget tyder på, at han udviklede 
en sindslidelse i den periode. Forstanderen 
skriver herom til Skyum-Hørdums Sogne - 
raad, at han måtte konstatere, at man ikke 
kunne have Vestergaard på hjemmet længere: 

“Han har nu været her i 2 Aar og naar han 
har faaet Tilladelse til blive her saa længe er 
det fordi hans Moder meget indtrængende 
har bedt os om at beholde ham og fordi jeg 
stadig har tænkt at han skulde kunde blive 
saadan saa han igen skulde kunde sendes ud 
og klare sig selv. 
 Det er jeg imidlertid blevet klar over 
at han aldrig vil kunde komme til da hans 
mentale Tilstand er af en saadan Beskaf-
fenhed at hverken han eller Samfundet 
vil være tjent med at han kommer ud paa 
egen Haand. Da hele hans Færd og Maade 
at være paa har udviklet sig saadan at han 
kun er til Skam og Skade for de andre her 
boende Mænd og for Hjemmets gode Aand 
og Tone i det hele taget og da der absolut 
ikke er noget at stille op med ham, skal jeg 
tillade mig at spørge, hvad De mener der 
bør gøres for ham. Efter min Mening vil 
han, hvis han ikke bliver sendt et eller andet 
Sted hen hvor han er under streng Kontrol 
enten før eller senere begaa en eller anden 
Ulykke, hvorfor De snarest bedes meddele 
mig, hvad De tænker Dem at gøre med ham 
da han absolut, snarest mulig, maa skifte 
Opholdssted”.76

 Breve af Vestergaard skrevet under tiden 
på Sønderskovhjemmet tyder på, at hans 
tilstand var skiftende. Håndskriften skifte-
de fra meget smuk og regelmæssig til me-
get uregelmæssig og “hoppende”. Han var 
antageligt psykisk syg. Her i et brev til den 
lokale politimester: 
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(Brevet er en ansøgning om at købe revol-
ver og ammunition) […] “saafremt der skal 
Tilladelse eller Kort til for at købe begge 
Dele […] Jeg agter mig en Rejse til Tysk-
land for at faa fast Stilling der. Jeg er ikke 
særlig kraftig Bygget og kan derfor have 
brug for Nødværge”. I brevet er en afskrift 
af en anbefaling fra 1913, da han arbejdede 
som “Expedient”.77

Vestergaard har uden tvivl haft det svært 
på hjemmet. Men han ville gerne være der. 
Han henvendte sig til sognepræst A. Fibiger 
med en bøn om, at Fibiger som bestyrelses-
medlem kunne udvirke hos forstanderen, 
at Vestergaard fik lov at blive på Hjemmet. 
Han begrundede ønsket med den sorg, det 
ville forvolde familien, hvis han igen blev 
straffet: “Det har været min Moder, Broder 
og øvrige ansete Familie en stor Sorg at 
læse om i Bladene hver Gang jeg har væ-
ret straffet.” Vestergaard ville, skriver han, 
uden ophold på Hjemmet “være henvist til 
Tiggeri”.78 
 Vestergaard fortsætter meget ihærdigt 
sine forsøg på at få tilladelse til at blive 
på hjemmet, her en henvendelse til poli-
tiet, hvori han beder om hjælp til at måtte 
blive på Hjemmet i mindst fem år. Argu-
mentet er, at heller ikke politiet kan være 
interesseret i, at han kommer ud og begår 
nye lovovertrædelser. Og politiet betrygges 
ved, at “Hjemmet er under stadig kristelig 
Paavirkning ogsaa af fremmede Talere”. 
Samtidig argumenterer Vestergaard imod at 
slippe en af Lenins tilhængere ud: “Skulde 
De mulig have Indtryk af at jeg er én af Le-
nins Tilhængere er dette maaske ikke gan-
ske forkert. Enhver Politisag for mig bliver 
apelleret til højere Instans”.79

 Det ser ud til, at Vestergård stadig får det 
dårligere. Der findes også henvendelser til 
formanden for retslægerådet, hvori Vester-
gaard dels klager over gartner Hoffmeyer, 
dels beder han om støtte til at få en varig 

plads på Hjemmet. I brevet omtaler han for-
standeren som “Lovkristen” og Geill som 
“Naadeskristen”.80 Til læge frk. Bindslev, 
Statshospitalet i Viborg, anmoder Vester-
gaard lægen om at bede for sig. Han skriver 
også: “De ved at jeg er Sovjets hemmelige 
Gesant i Danmark”, og at han “behersker 
alle Grene af Videnskab og er bekendt for 
mit farlige Mod hvilket har høstet talrige 
Exsempler”.81 Til Stiftsamtmanden klager 
Vestergaard – nu over forholdene på Hjem-
met – og han kalder mændene på hjemmet 
“bolsjevikaktige i al deres Optræden, dum-
me og storpralende voldsmænd.”82

 Fra Vestergaards mange år på Anstalten 
Saxenhøj findes der kun få breve. Han skri-
ver et til Bodil Neergaard, “Til “Enkefru B. 
de Neergaard . Formandinde for: “Sønder-
skovhjemmet” Fuglsang pr. Flintinge” fra 
Chr. M. Vestergaard. Han mindes i brevet 
første gang, han skrev om optagelse på 
Hjemmet, og han skriver, at han opholdt sig 
der i to år og to måneder, og at han nu hav-
de været på “Plejeanstalten v. Saxkøbing” 
i to år. Han bad om at få sendt en “Pakke 
med lidt Frugt eller Kage. Min Moder er 
Enke og har været i flere Aar, og er derfor 
henvist til at leve af Aldersrenten 55 Kr. pr. 
Maaned i København”.83

Fra Hjemmet og ud i verden som  
arbejdsfør
Mændene på Sønderskovhjemmet måtte i 
de første mange år forpligtige sig til at le-
vere arbejde i hjemmets tjeneste i mindst 
et halvt år. Sandsynligvis var det mere af 
hensyn til hjemmets ofte anstrengte øko-
nomi end af præventive årsager. Ofte gik 
det anderledes. Mange mænd forlod stedet 
i utide. Alligevel strakte Sønderskovhjem-
met sig langt og var (personificeret ved for-
standeren) gennem år i ret tæt kontakt med 
mange af mændene, ligesom disse vendte 
tilbage til hjemmet ved festlige lejligheder 
på ferieophold og lignende.



139

 Ocke Christian Andersen, f. 11.novem-
ber 1900 i Tønder, var en af mændene på 
Hjemmet og en meget flittig brevskriver. 
Stambogen84 indeholder en række breve. 
En del skrevet af Ocke Christian Andersen 
til forstanderen. Ocke Andersens breve er 
velskrevne og ganske udførlige. Han var 
en flittig brevskriver, hvilket forstanderen 
også var. Der findes 33 breve fra Ocke An-
dersen til H. Mechior og hans hustru. De al-
lerfleste er svarbreve. Det indicerer, at også 
forstanderen var en særdeles flittig brevs-
kriver. Tonen er meget venlig og nærmest 
familiær i alle brevene. Det sidste brev er 
fra 1933. Langt de fleste er skrevet mellem 
1927 og 1930. På dette tidspunkt var Ocke 
Andersen 33 år. Hans videre skæbne kender 
vi ikke. Stambogen indeholder også nogle 
breve fra Ocke Andersens far til forstande-
ren/bestyrelsen.85 
 Ocke Andersen ankom til Sønderskov-
hjemmet 7. august 1926. Den 2.august 1927 
rejste han til Haslev Kontrolskole for at ud-
danne sig til kontrolassistent. H. Melchior 
skriver om Andersen, at “han var et meget 
flinkt menneske at have her. Han skal nok 
blive et troende menneske”.
 Forinden havde Nyborg Straffeanstalt 
henvendt sig til forstanderen om Ocke An-
dersens mulige ophold på Hjemmet. I brevet 
anmodes om optagelse på Sønderskovhjem-
met af Ocke Andersen (sign. J. Henriksen). 
Brevet rummer endvidere oplysninger om, 
at Ocke Andersen som bankassistent havde 
tilegnet sig 220 kr. ved en lejlighed og ved 
en anden et mindre beløb. Dette var grun-
den til anbringelsen i Nyborg. Brevet om-
taler straffens længde. Det var første gang, 
at Ocke Andersen blev straffet. Der omtales 
en anden fra samme straffeanstalt, der lige-
ledes skulle have været overført til Sønder-
skovhjemmet, men som fortrød.86

 Med hensyn til “det flinke og troende 
menneske” fik forstanderen ret. Ocke An-
dersen skrev taknemmeligt om sit ophold 

på uddannelsen: “[…] dette Ophold vil faa 
en stor Betydning for mig ude i Livet og 
videre om det er muligt at vende tilbage sa-
afremt han ikke straks faar en Stilling”87 . 
Tre måneder senere takker Ocke Andersen 
på ny H. Melchior. Denne havde kautione-
ret for lån til hans skoleophold. Han sendte 
også en særlig hilsen til Bodil Neergaard.88 
Han nævnede ligeledes betydningen af 
egne “Forpligtelser overfor Gud […] skæn-
ke det en Tanke at skulle staa til Regnskab 
for sine Handlinger […] og […]vi kan ikke 
undvære en Frelser[…]”
 Den tætte kontakt mellem forstanderpar 
og Ocke Andersen fortsætter. I november 
1927 skriver han bl.a.: “Takker igen for brev 
og pakke med bl.a. sokker”. Han henviser i 
brevet til en plads, han måske kunne få. Det 
kunne være i en (indremissionsk) forening 
(han omtaler pladsen som forening). Ocke 
får angiveligt plads hos en missionsk (hans 
udtryk) familie. Det kniber med økonomi-
en. Lønnen udbetales først efter ½ år i plad-
sen, skriver Ocke Andersen bl.a.89

 Flere af Ocke Andersens breve afsluttes 
med et NB !. F.eks. dette: “Hvorledes gaar 
det med Missioneringen? Er den samme 
Aand over den som i Fjor? Jeg vilde inder-
lig haabe at Gud maatte aabne Hjerterne, 
saa hans Ord fik Lov til at passere, Gud til 
ære og Mennesker til Gavn” 90

 I et senere brev udtrykker Andersen sig 
således om samme: “Imidlertid er jeg glad 
for at være kommen over de første Vanske-
ligheder og Gud vil sikkert ogsaa fremdeles 
føre mig, saa jeg kan vinde mine Medmen-
neskers Agtelse”91

 I juli 1928 blev Ocke Andersen inviteret 
til at holde ferie på Sønderskovhjemmet. 
I slutningen af samme måned aflagde han 
Hjemmet besøg – cyklede hjem på 8 timer 
skriver han.92

 Året efter blev det til et ferieophold på 
Lolland. Han var meget taknemmelig. “Det 
er mit andet Hjem” skriver Ocke Andersen 
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[…]” til trods for at jeg dog selv er født og 
opdraget i et baade stort og godt Hjem. Men 
jeg har Gang på gang maattet erfare, at det 
ikke er det Ydre, det kommer an paa men 
Aanden og Forstaaelsen mellem Forældre 
og Børn […]”.93

 Den meget tætte kontakt mellem forstan-
derparret og Ocke Andersen varede ved. 
Også mere familiære oplysninger udveks-
les i brevene. Her et brev fra 1927:

“Allerførst vil jeg sige hjertelig Tak for Bre-
vet med Indhold. Desværre kan jeg forelø-
big ikke andet end takke paa Papiret, men 
denne Tak kommer til Gengæld fra Hjertet. 
Man kan jo nu engang ikke være helt uden 
Penge. Min Samvittighed var helt betynget, 
fordi jeg ikke kunde skrive til de Menne-
sker som jeg er kommet til at holde af paa 
Lolland og saa har jeg jo ikke haft saa faa 
smaa Udgifter til Bøger og Skrivemateria-
le. Selv om mine Forældre tilsyneladende 
ikke endnu tør betro mig lidt Lommepenge, 
saa har jeg dog den faste Formening, at De 
Forstander, i den Retning stoler paa mig, el-
lers vilde jeg ogsaa blive meget ked af det. 
Jeg bebrejder mine Forældre aldeles ikke 
noget, da de jo før har faaet tydelige Bevi-
ser paa min Letsindighed, men jeg tror at 
mine Forældre ikke tilfulde Forstaar hvil-
ken Betydning det har at være troende. Som 
troende Menneske har man dog Forpligti-
gelser overfor Gud og man maa jo ogsaa 
skænke det en Tanke, engang at skulde staa 
til Regnskab for sine Handlinger. Som van-
tro Menneske gør man sig ikke store Tanker 
over for dette. For hvis man gjorde det, vil-
de man snart komme til Erkendelse af, at vi 
ikke kan undvære en Frelser. Man kan blive 
angst og bange ved Tanken om, at ens Syn-
der ikke var tilgivne. Hvorledes skulde man 
møde sin Frelser naar den Dag kommer. 
Det maatte blive rædselsfuldt. Meget nyt 
kan jeg ellers ikke berette her fra Haslev. 
Vi havde i forrige Uge forskellige Møder 

her til Fordel for Sudan Missionen. Blandt 
andet var der ogsaa Aftensgudstjeneste, 
det var festligt. Jeg har i de Dage mødt fle-
re Bekendte og talt med Dem. Bl.a pastor 
Bøgh, København, Missionær Ludvigsen, 
Sakskøbing, og Hustru Frk. Hanigmann 
som jeg besøgte en Aften paa Højskolen. 
Jeg blev trakteret med Flødeskumskager! 
Saa har jeg flere Gange været inviteret hos 
Mølgaard Jensen, de er altid meget flinke. 
Forleden Aften spillede jeg paa Orgel til 
Aftenandagten, de havde nemlig Besøg. 
Jeg glæder mig til Kursuset her snart er 
forbi, for jeg imødeser med Spænding Exa-
mensdagen. Men nogen Fare for at dumpe 
er der ikke, da jeg lige fra Begyndelsen af 
har været længst fremme. Idet jeg haaber, 
snart at kunne mødes paa Lolland igen, for-
bliver jeg med Hilsen til deres Hustru og 
Børn samt alle Bekendte paa Hjemmet. De-
res taknemmelige og hengivne 

Chr. Andersen”94

At Ocke Andersen blev “et flinkt og troen-
de menneske” – også i forstanderens optik 
– er der ingen tvivl om. Han blev en repræ-
sentant for det, man gerne ville opnå med 
sin indsats, ligesom han blev et eksempel 
på, at kærlighed og tillid var det, der skulle 
til for at skabe forandring.

At hjælpe – men på hvad?
“  Og kendte du den hårde kamp,  

din Næste tit må kæmpe, 
Så tog du ikke hårdt på vej 
med ham – men for med lempe”

Sådan lyder et vers i en sang, der er afskre-
vet i Johannes Melchiors erindringer.95 Vo-
res generelle indtryk er, at Sønderskovhjem-
met i høj grad forsøgte at “fare med lempe”.
 Anstalten Saxenhøj blev oprettet for at 
løse et socialt problem, der ikke kunne lø-
ses tilfredsstillende på de forskellige lokale 
fattiggårde. Anstalten skulle i første række 
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løse en samfundsopgave. I anden række 
skulle den løse en opgave overfor den en-
kelte indsatte med henblik på at få ham eller 
hende genindsat i samfundet. Det skulle ske 
gennem kontrol, disciplin og genopdragelse. 
Sønderskovhjemmet blev oprettet for at tage 
hånd om det menneske, der var faret vild i li-
vet. Det var mennesker, som ikke havde no-
get hjem, og som oplevede sig stemplet som 
afvigende. Her var det frelse, tilgivelse og 
tillid, der var kodeordene. “Vi er sædemænd 
og ikke høstfolk”, som det blev udtrykt.96 
Indsatsen var rettet mod den enkelte, ikke 
mod samfundet. Tillid frem for disciplin 
var ledemotivet, som vi ser det i fortællin-
gen om Ocke Andersen. På Saxenhøj hen-
tede politiet de mænd tilbage, der stak af – 
også fordi en del var indsat med en dom. På 
Sønderskovhjemmet kom politiet ikke efter 
dem, der valgte at forlade stedet, og de bort-
gåede blev som regel ønsket velkommen til-
bage, når de dukkede op igen. Enkelte måtte 
opgives, men det var kun et fåtal, der som 
Vestergaard blev overført til en anden insti-
tution med et mere kontrollerende regime. 
Alligevel er det tydeligt, at der også på Søn-
derskovhjemmet var en grænse for accepte-
ret adfærd. Som selvejende institution uden 
offentlige tilskud kunne man der tillade sig 
at bortvise dem, der ikke passede ind. Den 
mulighed havde Anstalten Saxenhøj ikke.
 Det gennemgående ved Sønderskov-
hjemmets virksomhed er måske, at man gik 
ud fra, at en varm seng, god mad, eget pænt 
indrettet værelse ville vise den enkelte, at 
han var et menneske. Gode forhold ville 
fremme lysten – dels til at bidrage med no-
get til det fællesskab, der blev bygget op – 
dels til at høre Guds ord og ændre adfærd. 
 Den tilgang sætter spørgsmålstegn ved 
det, der også i dag diskuteres i forhold til 
mennesker på offentlige ydelser: Er det 
økonomisk tvang eller menneskelig tillid og 
forståelse, der skaber forandring for den en-
kelte, der befinder sig i en udsat situation?97 
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