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Søren Peder Sørensen fortalte på baggrund af sin research til bogen "De ungarske soldater i Danmark." 

Foråret 1945 var en farlig tid. Verdenskrigen rasede lige uden for døren. Berlin stod i brand. De 

allierede tropper trængte frem på alle fronter. Hvornår ville krigen trænge ind på dansk jord? 

Lønborg-Vostrup sogn var indgangsportalen for de mange engelske og amerikanske bombefly. I 

store formationer kom de ind fra Vesterhavet, fortsatte over fjorden i lav højde, i vestlig retning 

fulgte de Skjern Å og ved Lønborg Kirke ændrede de retning og fortsatte mod sydøst. Som en fjern 

buldren kunne man høre bombernes eksplosioner i Kiel, Lübeck og andre nordtyske byer, og så 

kom flyene tilbage, som på klokkeslæt. 

Og så kom ungarerne. Som en frisk pust fra verdenskrigen nede i Europa. De kom i kolonner, netop 

som foråret var brudt frem, hvor solen varmede, hvor 

aftener begyndte at blive lyse, og landmændene var 

begyndt på forårsarbejdet. De talte et uforståeligt sprog. 

Deres uniformer adskilte sig fra de tyske uniformer, de var 

kaki-farvede og de var meget slidte.  Hvem var de? Hvad 

skulle de? De var 550 mand, og i sognet boede der 

omkring 700 mennesker. Så det var en stor invasion, den 

største, som sognet havde oplevet under hele krigen. 
Henrik Sørensen bød velkommen på vegne af 

menighedsrådet i Lønborg. 



 
 

 

Sognepræst Peder-Henning Søderstjerne (til venstre) og den ungarske ambassadør Laszlo Hellebrandt (til højre). 

Som barn voksede jeg op med fortællingerne om ungarerne. Min mor gav mig en indrammet 

vimpel, som hun havde fået som gave af en af soldaterne. Det var navnet på den ungarske bataljon, 

4. telegrafistbataljon fra Pécs. Da jeg blev voksen undersøgte jeg, hvem de var, hvorfor de havde 

været her. Ingen vidste det. Heller ikke historikerne. Jeg spurgte ældre i sognet, i Lønborg-Vostrup. 

50 år efter var der fortsat nogen, der var i brevkontakt. Sporene førte til Ungarn, til byen Pécs, hvor 

jeg i sommeren 1993 mødte veteraner.  Muzikar Sandor, der var chef for kompagniet i Vostrup og 

feltpræst Janos Pohly. I 2005 udkom min bog om de 12.000 ungarske soldater, der var her under 

Verdenskrigen. 

Bataljonen fra Pécs 

Bataljonens flugtrute startede i 

november 1944. Fra Pécs til Sopron. 

Med tog op gennem Tyskland. 

Rekrutterne havde været vidner til de 

enorme ødelæggelser efter de 

allierede bombeangreb af tyske byer. I 

slutningen af januar ankom ungarerne 

til den danske grænse.  

 

Den ungarske bataljon i Vostrup Skolegård. 



 
 

 

Laszlo Biro (til venstre), hvis farfar var ungarsk soldat i Danmark, hilser på Leif Bork Hansen, der er søn af Anders Bork 

Hansen. 

Først kom de til Jægersprislejren på Sjælland. Så kom de til Herning. Så til Borris, og fredagen før 

Palmesøndag 1945 kom de til Lønborg.  De var rekrutter, som skulle have militær træning. De blev 

indkvarteret i skolerne i Lønborg og Vostrup, på Lønborggård og andre steder. Fælles for dem: De 

var bange for tyskerne. Des var bange for, at de skulle sendes til fronten. De var i en slags 

internering. De kedede sig. Eksempel: Zoltan Csakany og hvad han skrev i sin dagbog. Mens han 

opholdt sig i gymnastiksalen på Lønborg Skole, arbejdede han med at samle en radio. Han havde 

arbejdet på den i uger. Endelig lykkedes det at fange et signal fra en radiostation hjemmefra. Alle 

samledes om hans radio. Nedslående nyheder. De kunne høre, at tyskerne havde forladt landet. 

Ungarn var nu besat af russerne. Alle som én var rekrutterne urolige og ængstelige for, hvad der var 

sket deres familier.  

Anders Bork Hansen fik en nøglerolle. Han var sognepræst i 

Lønborg-Vostrup, havde været det siden 1934. Han var 36 år. 

Han var blevet involveret i indkvarteringen af ungarerne, 

fordi han kunne tale tysk. Det foregik på den måde, at 

tyskerne henvendte sig til sognerådsformanden Laurids 

Thomsen, som var min morfar. Så ringede han efter Bork  

Sognepræst Anders Bork Hansen med sin 

familie.  



 
 

 

Hansen, og så kom han over. Derved var sognepræsten kommet i snak med den ungarske kaptajn 

Zoltan Vilagi, der i samtaler på hestevognen havde røbet, at ungarerne var der imod deres vilje, at 

de hadede nazisterne. Bork Hansen vidste ikke, hvad han skulle tro, men de to mænd fik sympati for 

hinanden. 

På Lønborggård opholdt bataljonschefen Jenö Steiner sig. Vilagi fortalte ham om den gode kontakt, 

som han havde fået til præsten. Steiner bad Vilagi opretholde kontakten og gå til sognepræsten og 

spørge, om han ikke kunne holde en påskegudstjeneste for soldaterne. Bork Hansen vidste ikke sit 

levende råd. Sagde han nej, kunne det blive opfattet som en fornærmelse af besættelsesmagten. 

Sagde han ja, kunne det blive misforstået af hans sognebørn, at han 

sympatiserede med besættelsesmagten. Han rådførte sig med sin provst i 

Tarm, Gadegaard, og med sin gode ven, sognerådsformand Laurids 

Thomsen. Han meddelte den ungarske bataljonschef, at hans soldater kunne 

komme i kirken Langfredag efter den ordinære gudstjeneste kl. 14.  

Langfredag i kirken 

Og så kom de, alle mand eller hvor mange de nu var. Bork Hansen var knap 

nok blevet færdig med gudstjenesten for sin menighed, før de stod i døren 

og trængte ind. De fyldte op i midtergangen, de stod ud i  

Sognerådsformand 

Laurids Thomsen. 



 
 

 

Blandt deltagerne i kirken var Eva Hundebøll, som også deltog i Langfredagsgudstjenesten for 70 år siden. 

våbenhuset, luften var tæt. Bork Hansen meddelte sin menighed, at dem, der ville, kunne gå. Men 

bortset fra en enkelt (han skulle hjem til sine høns) blev alle. Der blev byttet plads. Menigheden 

rejste sig for soldaterne og stillede sig i midtergangen, i korskibet og 

hvor der ellers var plads.  

Bork Hansen stillede sig i korbuen, og ved hans side stod tolken, 

Zoltan Vilagi. For at ingen bagefter skulle komme og anklage ham for 

at have leflet for besættelsesmagten, valgte han at læse en tysk 

prædiken, skrevet af Martin Luther mange år før nazismen. Da han var 

færdig, lagde han teksten til side og henvendte sig direkte til soldaterne 

på tysk.  

 

Præsten talte om den ulykkelige situation, som de var havnet i: 

tvangsudskrevet til tysk krigstjeneste, ødelæggelsen af landets 

hovedstad Budapest, om deres smertelige adskillelse fra hjemmet, 

deres hjemvé og om deres uvished og afsavn.  

Virkningen af hans tale var stor. Kirken genlød af leveråb og 

venskabsytringer, nogle græd som reaktion på lang tids 

nervebelastning, præstens ord havde udløst spændingen.  Også Zoltan  

Den ungarske kaptajn Zoltan 

Vilagi.  



 
 

 

Csakany var bevæget. I sin dagbog skrev han: 

 ”Blandt andet sagde præsten, at danskerne føler med os og sympatiserer med os. Det kan vi også 

se og føle..” 

Ved Langfredagsgudstjenesten blev der skabt en forståelse mellem sognet og de ungarske soldater 

samt deres officerer. I de følgende uger blev denne kontakt forstærket, det skete uden at tyskerne 

opdagede det. Der opstod en hemmelig alliance, som blev forstærket ved to dramatiske episoder. 

Første episode 

Ungarerne havde kvinder og børn med. 25 i alt. De boede på Lønborggård, der var nogen på 

Lønborg Skole, og der boede også nogen privat. I april opstod der stor uro blandt ungarerne, da det 

rygtedes, at tyskerne vil fjerne kvinder og børn og føre dem til Tyskland. Ungarerne frygtede, at det 

var signalet til, at de skulle sendes til fronten, og de bliver desperate. 

Kaptajn Vilagi genoptog kontakten til pastor Bork Hansen. Han bad om 

hjælp med ordene: 

 ”Jeg kan ikke mere. Vil du hjælpe os? Hvis ikke, går jeg hjem og skyder 

min kone og datter og mig selv”.  

Bork Hansen var rystet: Han svarede, at han måtte have tid og rådføre 

sig med sin ven, der Bürgermeister, Laurids Thomsen. Han boede lige i  

 



 
 

 

Efter kirken fortsatte sammenkomsten i Lønborg Missionshus. 

nabolaget, men han var ikke hjemme. Han var ovre hos sin gamle far, der boede i Tarm. Vilagi 

tilbød at køre Bork Hansen til Tarm i hans militærbil. De parkerede foran huset i Grønnegade, Bork 

Hansen ilede ind i huset, Vilagi stillede sig op foran døren og holdt vagt. Inde i huset talte præsten 

og sognerådsformanden sammen. Om hvad de skulle gøre. Laurids Thomsen mente, at man var 

nødt til at gøre noget. Man kunne ikke lade ungarerne i stikken: ”Hellere tage en risiko og sige ja 

fremfor at sige nej og gå resten af livet som den der har svigtet”, sagde han ifølge Bork Hansen. 

Det blev aftalt, at kvinder og børn skulle skjules i et ”forfaldent hus i den store plantage ved 

Lønborg”. 

I kampens hede påbegyndtes arbejdet med at skrive en ordbog. Vilagi var redaktør, han arbejdede i 

døgndrift for at samle ordbogen. Via en tysk ordbog. Den blev trykt få dage før befrielsen. I 550 

eksemplarer. Den første dansk-ungarske ordbog nogensinde havde set dagens lys. 

Hvordan vovede de det? Hvorfor afgive et så farligt løfte? Det kunne have fået katastrofale 

konsekvenser, hvis det blev opdaget. Og hvad hvis tyskere gjorde alvor af at fjerne kvinder og 

børn? Hvad kunne sognet stille op? Det kunne have udløst noget meget alvorligt. 

Til en politirapport efter krigen oplyste Bork Hansen, at Vilagi og Steiner under et møde i 

præstegården i Lønborg havde lovet ham, at såfremt sognets beboere hjalp med at skjule deres  



 
 

 

Pastor Leif Bork Hansen fortalte i missionshuset om den inspiration, som Langfredagsgudstjenesten for 70 år siden gav ham 

i hans virke som præst for flygtninge. 

hustruer og børn, så ville den ungarske bataljon stille sig på dansk side, vendt mod tyskerne. De 

ville yde den danske modstandsbevægelse støtte. Bork Hansen røbede ved den lejlighed, at han var 

kontaktpersonen til modstandsbevægelsen.  

Smedemester Peter Øllgaard havde et værksted i Vostrup. Han var modstandsmand i en lille gruppe, 

der foruden ham selv bestod af Bork Hansen, Laurids Thomsen og fjordfiskeren Jens Chr. Jensen 

(Teglbrænder). I værkstedet kom modstandsfolk, tyskere og ungarere under forskellige påskud. Der 

opholdt en tidligere fange fra Neuengamme sig. Der arbejdede ungarske smede, og tyske officerer 

kom på kontrolbesøg. Det var en modstandsrede. Ungarerne betroede Øllgaard om alt muligt: Om 

konflikter med tyskerne. De meddelte ham, når de havde vagt på jernbanen mellem Tarm og Skjern 

En ungarsk officer betroede ham, at han havde rådigheden over de ungarske tropper i Vostrup, hvis 

det kom til kamp med tyskerne.  

Anden episode 

I slutningen af april faldt en Halifax-maskine ned i fjorden efter at være blevet anskudt af tysk 

antiluftskyts ved Nymindegab. Det skete lige omkring midnat og den larmede så meget, at 

nedstyrtningen ifølge Bork Hansen kunne høres over hele sognet. Tilsyneladende var tyskerne de  



 
 

 

Lønborg Kirke set fra engene og Skjern Å. 

eneste, der ikke hørte noget.  

Det var ungarerne, som havde vagten i det område af fjorden, hvor flyet var faldet ned. De undlod 

at indberette det skete til tyskerne. De seks besætningsmedlemmer blev ved hjælp af ungarerne og 

lokale fiskere bragt væk fra stedet. Senere ankom Øllgaard og andre modstandsfolk. De gik ombord 

under fuld ungarsk militær beskyttelse. De tømte flyets tanke for brændstof, og fyldte dem over i 

dunke, som de gravede ned i Høje Sande tæt derved. I 18 timer formåede ungarerne at holde 

nedstyrtningen hemmeligt for de tyske myndigheder. Da tyskerne sidst på eftermiddagen den 

følgende dag nåede frem til det havarede fly i fjorden, fyldte de straks brændstof fra flyets tanke 

over i dunke, som de derpå fyldte på deres biler. Men de gik snart i stå, for det var jo fjordvand. 

Tyskerne var klar over, at der blev drevet gæk med dem. 

To af de nedstyrtede besætningsmedlemmer blev holdt skjult i sognet. De var fra New Zealand. De 

blev først skjult hos gårdejer Jens Beck i Fjerbæk. Så blev de udstyret med falske ID-papirer, de 

blev forklædt som danske landmænd. Og blev om natten ført over heden ud til Plantørboligen ved 

Vardevej. 

Situationen var faretruende. Gestapo var klar over, at de var blevet taget ved næsen. De foretog 

undersøgelser i sognet. De vidste, at to af besætningsmedlemmerne måtte være et eller andet sted. 

Det var også faretruende for de ungarske officerer, at de havde ventet med at indberette 

nedstyrtningen til 18 timer efter. Nerverne stod på højkant. Smed Øllgaard har siden fortalt, at den 

4. maj, troede han, at det var sket. Der skete så mange underlige ting. Han gik med en ladt revolver i 

lommen.  



 
 

Befrielsen 

Så kom befrielsen. Netop som verdenskrigen var i højeste gear i Lønborg. Den kom på et hængende 

hår. Lang tids nervebelastning. I Vostrup Skolegård blev der jublet, og der blev drukket af 

ungarernes vin og festet hele natten.  Den ungarske og den danske nationalsang blev sunget. 

Befrielsesgudstjeneste i Lønborg Kirke om lørdagen.  Ungarerne var med, danskerne var med. 

Vilagi sad på første række. Det var med stor værdighed. Men festen fortsatte et par dage senere i 

præstegården. For hele byen, for ungarerne, og hædersgæsterne var de to flyvere som danskerne og 

ungarerne i fællesskab havde reddet. Zoltan Csakanys dagbog tirsdag den 8. maj 1945:  

”I aften deltog vi i en meget smuk festlighed. Vores ledere var sammen med præsten og 

sognerådsformanden i det engelske hovedkvarter i Varde og indtil videre har vi fået mundtlig 

tilladelse til at blive her. Da de kom tilbage, var hele byen samlet, og der blev holdt en lille fest med 

tale og sang. Festen blev holdt for de her skjulte engelske piloter og for os. Det var utroligt, at vi 

kunne give hånd til englænderne, men det har vi også oplevet..” 

Krigen var slut. I krigens optik var ungarerne den tabende part, uanset hvad de havde gjort. De 

skulle ud af landet hurtigst muligt. Det havde de engelske myndigheder besluttet. Sognerådet 

anmodede Udenrigsministeriet om, at de kunne blive til ordentlige transportforhold tilbage til 

hjemlandet var etableret. I mellemtiden kunne man beskæftige ungarerne ved høbjærgningen i 

engene. Men de skulle ud. Sognerådet skrev anbefalingsskrivelser, og man sendte en bus afsted for 

at sige farvel til ungarerne ved grænsen. Der blev hilst med salut fra de engelske soldater. Og 

dermed var det slut. Ungarerne kom i krigsfangelejre og kom først hjem i løbet af 1946. 

De talte ikke om det 

I kampen for friheden var der nogen, der vovede livet. Ungarerne bidrog med en betydelig risiko i 

den danske frihedskamp her i sognet. Et samarbejde, som var en følge af Langfredagsgudstjenesten 

her i kirken for 70 år siden. Det var en frihed, som de ikke selv fik del i. De vendte hjem til en ny 

besættelse, en kommunistisk, som varede i over 40 år.  Så meget desto mere er det værd at 

påskønne, at mindes og sige ungarerne tak. 

De dramatiske begivenheder var dengang og senere kendetegnet ved TAVSHED. Der ikke blev talt 

om det. De hjemvendte ungarere kunne ikke tale om det, da de under det kommunistiske regime 

blev betragtet som ”upålidelige”, fordi de havde opholdt sig i Danmark under Anden Verdenskrig, 

og fordi de efterfølgende kom i allieret krigsfangenskab i Tyskland. Derfor var det bedst at holde 

mund. Heller ikke de lokale aktører i Lønborg-Vostrup talte om det. Det var noget, som de holdt for 

sig selv. Sognerådsformand Laurids Thomsen talte ikke om det, men hans breve røbede det. 

Sognepræst Anders Bork Hansen tog på sine gamle dage, efter opfordring, bladet fra munden.  

Smedemester Peter Øllgaard fortalte mig kort før sin død i 1995 om begivenhederne. Han fortalte, 

at de havde været bange, men at det handlede om at bevare roen udadtil og ikke vise angst. For så 

var det sket. Derfor var det noget, som de ikke talte om efter krigen. Det var noget, som de helst 

ville glemme.  

Der er en grund mere til at mindes Langfredagsgudstjenesten. Det er et godt eksempel på, hvad der 

sker, når mennesker mødes og de vil hinanden det godt. Det har noget at sige i vores tid, med 

flygtninge, der kommer hertil, og som har brug for forståelse og sympati. Hvor man ser hinanden 

som dem vi er, medmennesker. Gode kræfter i en ond tid. Jeg vil slutte med et citat fra Anders Bork 



 
 

Hansen, som han udtalte efter krigen: 

”Krigen fik ende den 4. maj, men der er en anden kamp, som ikke får ende, og som alle er med i, 

det er den som bibelen taler om med ordene: For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod 

ondskabens åndemagter i himmelrummet.”

 

Dagbladet Ringkøbing-Skjern 1. april 2015 


