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Det, som befolkningen i Lønborg gjorde i 

1945, dannede grundlag for et venskab 

mellem dem og de ungarske soldater. Uden 

den udstrakte hånd fra folk i Lønborg, havde 

det bare været en ond tid for ungarerne. 

Sognepræst Peder-Henning Søderstjerna 

En anonym ungarsk kunstner anbragte som 

afskedsgave ved hoveddøren til Lønborg 

præstegård et håndskåret træskærerarbejde af 

den lidende Kristus. Han kunne ikke have valgt 

et stærkere motiv! 

Pastor Leif Bork Hansen 

Tak Lønborg, tak til jer danske modstandsfolk, 

fordi I lagde mærke til mine landsmænd bag 

fjendens uniform dengang, tak for, at I værner 

om deres minde i dag og i fremtiden. 

 

Ambassadør Gabriella Jakab 

Dengang opstod en vigtig forbindelse i 

Lønborg Sogn, hvor de ungarske soldater og 

menigheden lærte og så hinanden som 

mennesker. Det handler om enkle men 

vigtige principper om åbenhed og om at elske 

hinanden. 

Biskop Elof Westergaard 



 

Sognepræst Peder-Henning Søderstjerna prædiker i en fyldt kirke, med tilbageblik på langfredagsgudstjenesten for 
snart 80 år siden. I korbuen ses Ribe Stifts biskop Elof Westergaard, der bad kirkebønnen.  

 

 

 

Langfredagsprædiken 
ved Peder-Henning Søderstjerna 
 
Es.52,13-53,12: Forsoning 
De ungarske soldater, som kom til Lønborg under krigen, var de venner eller fjender? De var sendt 
hertil af nazisterne. De repræsenterede besættelsesmagten. Hvordan var det for disse soldater, 
der repræsenterede fjenden, at gå rundt her i Lønborg? Kan vi overhovedet forestille os det? 
Vi ved lidt om det, fordi en af de ungarske soldater, han hed Zoltan Csakany, skrev dagbog, mens 
han opholdt sig her. Vi vil dykke ned i dagbogen, og vi begynder langfredag, 30.marts 1945, hvor 
han skriver sådan her:  
Mange fra vort mandskab var udkommanderet på vagt ved Tarm banegård, hvor de også skulle 
bevogte banen, og danskerne sagde til drengene, at de bare skulle tage det roligt, for der ville ikke 



blive foretaget sprængninger, 
hvor ungarerne holdt vagt. Og 
sådan blev det.  
Han fortsætter: I eftermiddag, 
Langfredag, var vi i kirke. En 
dansk præst holdt en tale, og én 
af vore officerer tolkede. Blandt 
andet sagde han, at danskerne 
føler med os og sympatiserer 
med os. Det kan vi også se og 
føle. Mine kære! [familien] 
Påsken er her, og vi kan ikke være 
sammen endnu. Jeg tror på, at 
den gode Gud er hos jer. 
Vi fortsætter med at læse i 
soldatens dagbog og vil nu høre, 
hvad han skriver d.9. april. Der 
står sådan her: I dag er det fem 
år siden, at tyskerne besatte 
Danmark. Det var en kritisk dag. 
Man var bange for oprør, men 
der skete ikke noget. 
Så bladrer vi hen til 5. maj. Da 
skriver han: Klokken 20 hørte vi 
over de danske nyheder, at krigen 
er slut, eller rettere sagt, tyskerne 
har nedlagt deres våben fra kl. 8 i 
morges. Dvs. vi er krigsfanger fra 
kl. 8. Man siger, at sognerådet 
her arbejder på, at vi kan blive og 
arbejde forskellige steder. Det er 
næsten for godt, til at det kan 
være sandt. Danskerne elsker os. 
Vi vil læse et sidste citat. Det er 
fra d.11.maj, den dag, hvor de 
ungarske soldater forlod 
Lønborg. Zoltan skriver: I morges 
kl. 8.45 tog vi afsted fra Lønborg. 
Hele byens befolkning var ude for 
at sige farvel. Alle havde en nær 
bekendt. Der blev udvekslet 
varme håndtryk, og langsomt 
begyndte vi at gå, og næsten alle 
græd. Kære alle i Lønborg, den 



gode Gud skal gengælde jer alle for de gode ting, som I har gjort mod os, og Han skal lønne jer 
tusind gange. 
Når vi læser de her ord fra en ungarsk soldat, så dukker der nogle spørgsmål op: Hvad var det, der 
skete dengang i 1945? Hvordan gik det til, at fjenden blev en ven? Hvorfor viste folk her i Lønborg 
sådan en kærlighed til de ungarske soldater? 
Et muligt svar finder vi måske i USA. Da var en præsident, der hed Abraham Lincoln. Han var USA´s 
præsident 1861-65, altså under den amerikanske borgerkrig. Efter krigen opfordrede politikere og 
rådgivere Lincoln til at straffe sydstaterne hårdt pga. de blodsudgydelser, de havde forårsaget. 
Men Lincoln, som er en af de største præsidenter USA har haft, svarede: ”Ødelægger jeg ikke mine 
fjender, når jeg gør dem til mine venner?”  
Var det sådan, folk her i Lønborg tænkte? Vi kan i hvert fald sige, at de handlede efter de ord (hvis 
ungarerne overhovedet blev betragtet som fjender).  
Der er også noget, der tyder på, at gudstjenesten langfredag 1945 var vigtig. For de ungarske 
soldater hørte der, at danskerne følte med dem og sympatiserede med dem. Der var flere 
soldater, som den dag sad og græd i kirken.  
Men alt det vi her hører om Lincoln og befolkningen her i Lønborg, hvad er det udtryk for? 
Det er udtryk for forsoning. Lincolns udtalelser i 1865 udtrykker forsoning. Bork Hansens ord i 
1945 udtrykker en forsonende holdning. Lokalbefolkningens måde at omfavne soldaterne viser 
forsoning. Det handler alt sammen om forsoning.  
Aktuelt er der behov for forsoning længere mod øst. Kan vi forestille os forsoning mellem Ukraine 
og Rusland? Er der en, der som Lincoln kan gå i spidsen for at formidle forsoning mellem to 
fjendtlige parter? 
Den langfredag oplevede Bork Hansen, ”hvad kirke er”, som han selv udtrykte det. Det er noget 
med forsoning. Og forsoning er, hvad langfredag handler om. Det er forsoningens dag. Det er den 
dag, hvor Gud skriver under på, at han har forsonet sig med os. Esajas skriver: ”Han blev straffet, 
for at vi kunne få fred.” Og Paulus siger det også meget klart: ”For mens vi endnu var hans fjender, 
blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde”. 
Der var et fjendskab mellem Nord- og Sydstaterne i USA. Det udløste en borgerkrig. Så rakte 
præsidenten en hånd ud til forsoning.  
Der var, i hvert fald på papiret, et fjendskab mellem de ungarske soldater og lokalbefolkningen i 
Lønborg, men folk rakte en hånd ud til forsoning.  
Der var et reelt fjendskab mellem Gud og mennesker, et fjendskab, som dengang og nu viste og 
viser sig ved, at mennesker har vendt ryggen til Gud og valgt en anden vej. Men Gud rakte en hånd 
ud til forsoning. Han strakte endda to hænder ud, for han ville nå ud til alle. Da Jesus døde på 
korset, gjorde han det for at skabe forsoning, for at ødelægge fjendskabet, og hvis vi skal bruge 
Lincolns ord, for at gøre en fjende til en ven, ja for at bryde den mur ned, som var bygget op. For 
at bane vej til fællesskab med Gud. 
Det, som Lincoln gjorde i 1865, fik betydning for det fremtidige USA. Det dannede grundlag for de 
forenede stater. Uden hans ord havde der måske ikke været et forenet USA i dag.  
Det, som befolkningen i Lønborg gjorde i 1945, dannede grundlag for et venskab mellem dem og 
de ungarske soldater. Uden den udstrakte hånd fra folk i Lønborg, havde det bare været en ond tid 
for ungarerne.  
Det, som Jesus gjorde på korset omkring år 30 skabte grundlag for fred mellem Gud og mennesker. 
Den forsoning gælder ikke bare et bestemt land. Det gælder for alle – her i Danmark, i Ungarn, og 
alle andre steder. Det gælder ikke bare en bestemt tid, men til alle tider. Vi kan med god grund 



sige, at det her er alle tiders forsoning. Uden den forsoning havde der stadig været fjendskab 
mellem Gud og mennesker. 
Lincoln ville vise befolkningen i Sydstaterne, at de ikke skulle frygte noget. Og selv om Lincoln blev 
skudt samme år, i 1865, fik hans ord virkning for eftertiden.  
Lokalbefolkningen her i Lønborg ville vise de ungarske soldater, at de ikke skulle frygte for noget 
fra deres side (der ville ikke blive foretaget sprængninger, hvor de ungarske soldater holdt vagt). 
Der var ikke noget at frygte, så længe de var her i Lønborg.  
Og Gud har vist, at vi ikke behøver at frygte for noget. Så længe vi er hos ham, har vi ikke noget at 
frygte. Hos Gud har vi fred. Han har selv sørget for forsoningen. Han har forligt os med sig selv ved 
Kristus, som Bibelen siger det. Kristus hang der på korset med begge arme strakt ud. Han hænger 
der ikke længere, men armene er stadig strakt ud mod os. Og når vi kommer til Gud, bliver vi mødt 
med ordene ”Det er fuldbragt”. Det betyder, at der er betalt. At alt er gjort op. At forsoningen er 
sket. At der er en åben dør for enhver ind til Gud. 
 
  



 

Ja, hårdere end jern og stål.. 

Uddrag af Luthers prædiken - oplæsning og tale ved Jørgen Bork Hansen 

En dag i marts 1945 gik den ungarske adjudant Zoltán Világi til min far, præsten i Lønborg, Anders 

Bork Hansen, og spurgte ham om han ville holde en påskegudstjeneste for det ungarske mandskab 

i Lønborg og Vostrup. Efter lidt betænkningstid lovede han ungarerne en gudstjeneste. Han 

meddelte dem, at de kunne komme til kirken Langfredag den 30. marts efter den ordinære 

højmesse, hvor han så ville holde en gudstjeneste på tysk med Zoltán Világi som tolk. Min far læste 

på tysk en prædiken til Langfredag af Luther. Jeg vil læse sidste del af prædikenen:  

Luther skriver: Vi må huske vel på, hvilke lidelser Kristus stod igennem for os, og hvor smerteligt 

det var for ham at blive tornekronet, bespottet, hudstrøget samt fastnaglet og gennemboret på 

korset – alt for vor skyld. . .  

Derfor bør vi også elske ham, der led disse kvaler for os, og (elske) den himmelske fader, som 

pålagde og befalede ham det.   

Denne kærlighed, der tvinger ham til at udstå sådanne lidelser for os, bør mane os til at erkende 

hans store barmhjertighed. Og det menneske, som ikke røres og bevæges deraf, må være hårdere 

end sten, ja hårdere end jern og stål. . .  

Hans blodige sved, hans natlige angst og hans pine på korset bør vi forklare således, at vi siger: Det 

er min hjælp, min styrke, mit liv, min glæde. Thi alt dette er sket til vor gavn og nytte, så at vi af 

hjertet må takke ham. Den, som ser således på Kristi lidelse, han er en kristen.                                                                                                        



Ja, Kristus har bevist os en sådan velgerning, at vi aldrig bør forglemme den men altid takke ham 

derfor og trøste os selv dermed, idet vi siger: hans smerte er min trøst, hans sår er min sundhed, 

hans straf er min forløsning, hans død er mit liv.                                      

Så vidt fra Luthers prædiken.                                                              

Om lidt vil Leif  overrække Kunstværket ”Den lidende Kristus” til ophængning i Lønborg kirke.  

 

 

  



”Den lidende Kristus” 
Leif Bork Hansens tale ved overrækkelsen af 

en ungarsk soldats træskærerarbejde 

En anonym ungarsk kunstner anbragte som afskedsgave ved 

hoveddøren til Lønborg præstegård et håndskåret 

træskærerarbejde af den lidende Kristus. Han kunne ikke have 

valgt et stærkere motiv! Mens Jesus hang på korset og de var i 

gang med at torturere ham til døde udbrød han: ”Fader tilgiv 

dem, for de véd ikke, hvad de gør.” Helt ud til det yderste, 

hvor Guds søn blev fornægtet og pint til døde, fastholdt han 

samhørigheden med os. Og hvad er det at tro på den 

ubetingede medfølelse andet end selv at pålægges en 

kærlighedens nødvendighed i forhold til hinanden, det være 

sig i forhold til vore nærmeste eller hvem nu de andre er? 

Her er markeret den ubrydelige sammenhæng mellem det 

vi hører i kirken og vort forhold til hinanden. Det kan aldrig 

adskilles. 

Kunstneren har utvivlsomt siddet med til 

Langfredagsgudstjenesten mellem de ungarske soldater og 

menigheden i Lønborg i 1945 – hvor skellene imellem dem 

faldt og en mirakuløs samhørighed under besættelsen 

opstod. 

Træskærerarbejdet har på en måde fulgt mig altid. En dag 

spurgte min far, da han var blevet gammel, om der var 

noget, jeg gerne ville have efter ham. Jeg pegede over på 

træskærerarbejdet. Var der ikke andet? Spurgte han. Nej, 

svarede jeg. 

Vi har altid haft lidt af et problem, hvor vi skulle have det hængende. Det var for voldsomt at have 

hængende fremme, så det hang på mit kontor i præsteboligen i Lyngby. 

I dag kommer det til at hænge på sin rigtige plads, idet Lønborg menighedsråd - efter forespørgsel 

fra Søren Peder Sørensen – har sagt ja til at det skal hænge i Lønborg kirke og ringen sluttet. 

Tak! 

 

  

Træskærerarbejdet kan nu ses i 
Lønborg Kirke 



Tak Lønborg.. 

Ambassadør Gabriella Jakabs tale ved afsløringen af mindestenen 

(Talen oversat fra engelsk til dansk) 

Kære ledere og medlemmer af Lønborg Sogn! 

Ærede gæster! 

Mine damer og herrer! 

Lad mig først starte med en stor lettelse i stemmen, når jeg siger: dagen er kommet! 

- En dag, hvis historie går næsten 80 år tilbage. 

- En dag, der fangede inspiration hos min forgængers forgænger for 5 år siden. 

- En dag, der tog form under den tidligere ambassadørs æra for 3 år siden. 

- En dag, der blev bekæmpet og udfordret af den globale pandemi gennem de sidste 2 år. 

Årtier, år, måneder ... og her er vi i dag. Her er jeg i dag, som den heldige repræsentant for mit 

elskede land at have den ære og fornøjelse at løfte sløret for et mindesmærke, der ikke kun 

symboliserer en passage af ungarsk militær tilstedeværelse i Danmark, men et beslutsomt, solidt 

og evigt varigt bånd mellem vores lande. 

Vores opgaver som ambassadører eller diplomater er at repræsentere vore lande, men vores pligt 

rækker videre i bestræbelse på at finde trædestenene, de skjulte forbindelser, de mystiske bånd, 

der forbinder vores nationer, hvorpå vi kan fremme vores relationer og opbygge værdifuldt 



diplomati. Mine damer og herrer, i dag fejrer vi sådan en trædesten. Endnu en gang: En afgørende, 

solid og evigtvarende milepæl i vores bilaterale forbindelser. 

I 2020 fejrede Ungarn og Kongeriget Danmark, disse to mangeårige nationer, 100-året for 

oprettelsen af deres diplomatiske forbindelser. De sidste hundrede år havde bestemt defineret 

Europas skikkelse, ligesom det havde præget udviklingen af de dansk-ungarske relationer. Ikke 

desto mindre har dybden og substansen af sådanne bånd utvivlsomt udviklet og styrket et 

dynamisk og fremgangsrigt samarbejde ved hjælp af vores fælles indsats og investeringer. Vejen i 

det sidste århundrede har været lang og snoet, men de to nationer mødte hinanden på flere, ofte 

uventede tidspunkter i historien. Historien om de ungarske soldater, der var udsendt til Danmark, 

og de begivenheder, der fandt sted i krigens sidste måneder, er bestemt et af de mest symbolske 

eksempler på vores enestående forbindelse. I en krig, der ikke var nogen af vores, blev vi tvunget 

til at stå på den modsatte side, 

men menneskeheden, 

kærligheden og venskabet sejrede 

over had og fjendtlighed. De 

ungarske soldater ville i al 

hemmelighed søge at støtte den 

danske modstandsbevægelse, 

mens danskerne åbnede deres 

hjerter og hjem over for de 

ungarske soldater. Som det står 

på mindesmærket: "Du modtog 

og så mennesket bag fjendens 

uniform."  

I vinteren 1945 ankom 12.000 

ungarske mænd til Danmark, 

mange af dem med ægtefæller og 

børn, og ikke af egen fri vilje. I 

mange tilfælde fortsatte 

kontakterne med deres danske 

venner og bekendte i årene 

fremover.  

Vi er taknemmelige for Søren Peder Sørensen, der viede et halvt liv til at forske i, hvad der skete 

mellem vores nationer under Anden Verdenskrig, og takket være hvem Lønborg-historien kan 

finde en værdsat anerkendelse blandt et bredt publikum. Tak Søren! Med din hengivenhed kan vi 

bedre forstå og revidere dybden og substansen af vores bånd, som desværre var falmet så længe. 

Vi kan ikke andet end stærkt opmuntre dig på denne vej. Du skal vide, at Ungarns ambassade i 

København altid vil gøre sit yderste for at støtte dig i din forskning og succes med at udbrede 

kendskabet til vores fælles historie. Vi er stolte over, at vi kunne fejre hundrede året for vores 

bilaterale forbindelser med lanceringen af din bog "De ungarske soldater" på ungarsk, og vi ser 

frem til at fortsætte det med dine seneste og flere kommende bind. Fortsæt Søren! 

Afsløring ved ambassadør Jakab og menighedsrådsformand Erik Byskov 



En dyb og inderlig taknemlighed skal 

rettes til Lønborg Sogn nu og da. Som 

det er blevet nævnt ved gudstjenesten 

i formiddag, har valget af Langfredag 

og Lønborg til vores minde en særlig 

grund. Sognepræsten i Lønborg 

muliggjorde et vendepunkt mellem 

danskerne og ungarerne i 1945, da han 

forpligtede sig til at levere en 

påskegudstjeneste for de ungarske 

soldater. En menneskelig handling, 

som vi i stor respekt fejrer næsten 80 

år senere. Derfor en særlig, dyb og 

ærlig påskønnelse til ledere og 

medlemmer af Lønborg Sogn i dag, 

som viste åbenhed og vilje til at etablere en mindesten for denne bemærkelsesværdige fase af 

ungarsk-dansk relation og samarbejde. På trods af den geografiske afstand var jeres omtanke og 

engagement stærkt følt undervejs, og vi var mere end rørte over jeres engagement i dagens 

fejring. 

Ærede gæster. En hjertelig tak til jer alle, der slutter op om denne dag. Nogle af jer har rejst langt 

for at være med her i dag, mens mange af jer kommer her fra egnen. Som ambassadør kunne jeg 

ikke ønske mig et mere følelsesladet og bevægende øjeblik end dette at se så mange mennesker 

interesserede og imødekommende i forhold til historien om ungarerne i Danmark. Jeg glæder mig 

over, at vores historie føres videre og holdes i live. Det bidrager stærkt til at fremme vores 

relationer, og det er jeg meget taknemmelig for. 

Jeg begyndte med at understrege, hvordan dagens begivenhed er en realisering af et projekt, der 

spændte over ungarske ambassadører, der tjente i Danmark. Med det i tankerne er jeg meget rørt 

og taknemmelig for, at Deres Excellence, ambassadør László Hellebrandt tog imod vores invitation 

til Lønborg, og du deltager i afsløringen af vores projekt, et projekt, som du har inspireret til. 

Mindestenen er blevet en sand erklæring om, hvad vi står for, og hvordan vi værdsætter vores 

bilaterale relationer til Danmark. Tillad mig i den ånd også at rette en særlig tanke til min 

forgænger, ambassadør Kristóf Altusz, som selv om han ikke kunne være her hos os i dag, enormt 

og utrætteligt har bidraget til at gøre initiativet til virkelighed. Jeg er glad for at kunne slutte mig til 

sådan et team, sådan et meningsfuldt projekt. For mit vedkommende vil jeg trives med at nære 

båndet videre, berige de dansk-ungarske relationer i fremtiden, der afspejler den generøse og 

oprigtige tilgang, som sognepræsten i Lønborg og den ungarske leder af bataljonen manifesterede 

i 1945. 

Lad mig slutte af med at gentage: "Tak Lønborg, tak til jer danske modstandsfolk, fordi I lagde 

mærke til mine landsmænd bag fjendens uniform dengang, tak for, at I værner om deres minde i 

dag og i fremtiden.

Nuværende og tidligere ungarsk ambassadør i Danmark, Gabriella 
Jakab og László Hellebrandt 



  

 
 

 

Ambassadens kok Gergely Tóth 
serverede gullasch ved 
sammenkomsten på 
Lønborggård 

Billedudstilling om de 
ungarske soldater i 
Danmark under Anden 
Verdenskrig 

Tidligere ambassadør 
László Hellebrandt besøgte 
første gang Lønborg i 2015. 
Siden er han regelmæssigt 
vendt tilbage for at deltage 
i  langfredagsgudstjene-
sten. Her interviewes han 
til TV Midt/Vest, konsul 
Sara Szabó ses til højre. 



 

Hans Christian Hansen, der synger i Studentersangerne i København og i Muntre Musikanter i Helsingfors, skabte 
stemning med en smuk ungarsk folkevise ”Flyv fugl – flyv let”. 

 

  



 

 

Påskeunderet i Lønborg 

Tale ved forfatter Egon Clausen 

 

Jeg husker de ungarske soldater. Størsteparten af dem var stationeret i Lønborg, men der var også et lille 

kontingent i Hemmet, og en dag bankede en soldat på døren til den enligt beliggende hedegård i Hemmet 

østersogn der var mit fødehjem. Jeg var fire år, 

og krigen sad som en skræk i livet på mig. Da 

jeg så soldaten, fór jeg op på loftet og gemte 

mig, rystende af angst. Efter en stund listede 

jeg ned ad trappen, for jeg tænkte, at han 

måtte være gået, men det var han ikke. Han 

stod ved foden af trappen, strakte hænderne 

ud og tog mig i sin favn. Sådan oplevede jeg mit 

første møde med besættelsesmagten, og da 

soldaten var gået, sagde min mor, at jeg måtte 

huske på, at ”han var da også et menneske,” og 

at han måske selv havde en lille dreng der, hvor 

han kom fra. Sådan var min mor, men synet på 

de ungarske soldater var hun dog ikke ene om. 

Mange på egnen opfattede dem ikke som 

fjendens soldater, men som mennesker, og jeg 

tror, at begivenheden i Lønborg kirke 

Langfredag 1945 havde en stor betydning for 

den opfattelse. 

Hvad var det, der skete i Lønborg kirke, og hvorfor er den begivenhed værd at fortælle om i dag? Svaret er, at det 

er en sand påskefortælling. Påsken handler jo om, at det som er dødt kan blive levende igen. Det er sådan en 

usandsynlig begivenhed, som er påskens under, og et sådant under fandt sted i Lønborg kirke den langfredag. 

Underet skete, da menigheden og soldaterne havde byttet plads. Nu sad de ungarske soldater på bænkene, mens 

menigheden stod i midtergangen, og da præsten fortalte soldaterne om, hvordan det stod til i deres hjemland, 

viste han dem derved, at han opfattede dem som mennesker der havde hjem og familie i et land, langt borte, og 

de blev dybt berørt. Nogle fik tårer i øjnene og andre græd. Det syn greb folk. Indtil da havde folk i Lønborg sikkert 

set på de ungarske tropper som en del af besættelsesmagten. De havde set soldaterne marchere som mekaniske 

dukker med fastfrosne ansigter under tunge stålhjelme, og alt omkring dem signalerede, at de kom fra en verden 

af krig og død, men i kirken gik den opfattelse i opløsning, og de forstenede soldateransigter forandrede sig og 

blev til ansigter på levende mennesker. Det var gribende, for det omfattede også dem selv. Kirkegængerne i 

Lønborg blev selv forandrede af det der skete lige foran dem. Det løb som en livgivende strøm af varme gennem 

dem. Det var det sande påskeunder, og de glemte det aldrig.  

 



Uddrag af taler: 
Biskop Elof Westergaard sagde, at begivenheden Langfredag og de mange tusinder ungarske 

soldaters ophold i Danmark under Anden Verdenskrig fandt sted i en mørk tid, der trækker spor op 

til vores tid. Dengang opstod en vigtig forbindelse i Lønborg Sogn, hvor de ungarske soldater og 

menigheden lærte og så hinanden som mennesker. Det handler om enkle men vigtige principper 

om åbenhed og om at elske hinanden. Elof Westergaard kom ind på pandemien, som har raseret 

verden de sidste to år, og den aktuelle krig i Ukraine. Han nævnte, at det understreger vigtigheden 

af at kæmpe for demokratiet og værne om friheden til at ytre sig frit. Mindestenen udtrykker 

noget vigtigt om fred og om at leve livet med hinanden på tværs af forskelle.  

 

Ragnhild Hundebøll fortalte om det venskab, som familien og hendes mor Eva (der voksede op på 

Hedegården) havde haft med familien Boros siden 1970, da han uventet dukkede op i sin 

sommerferie for at gense Lønborg, hvor han var soldat under krigen. Mødet med Ungarn 

inspirerede Ragnhild til at læse ungarsk på universitetet i Budapest, hvor hun var omkring regimets 

fald i 1989.  

 

Gunner Møller mindedes officers-ægteparret Eta og Ludvig Leposa, der boede hos hans forældre 

Jørgine og Eli Møller i Vostrup. Hans mor talte tysk og var i god kontakt med den ungarske kvinde. 

Men de hørte aldrig fra dem, efter at de forlod Vostrup i maj 1945. Noget, som han havde tænkt 

meget over, hvad der mon var sket dem. Senere kom han til at køre turistbus, hvor han flere gange 

havde været i Ungarn og i Pécs. Også broderen Niels Jørgen var oppe for at sige noget. 
 

Menighedsrådets formand Erik Byskov rettede en tak til alle, der havde deltaget. En stor tak til 

tidligere og den nuværende ungarske ambassadør. Han takkede for mindestenen, som nu og i 

tider, der kommer, vil minde os alle om, at selv i krigens gru er der brug for forståelse og tilgivelse. 

Påskens budskab er, at Kristus og hans kærlighed sejrede over døden og djævelen.  

 

  



 

 

Før og efter  
 

 

 

Mindestenen er genanvendelse af en sløjfet gravsten, hvis 
oprindelse går tilbage til mellemkrigstiden 

 

 

 

I august 2019 besøgte den daværende ambassadør 
Kristóf Altusz (tv) Lønborg for at aftale nærmere om 
mindestenen og dens placering. Siden kom pandemien 
og udsatte planerne i to år 

Anno april 2022 i 
Lønborg Kirke: Fra 
venstre fhv. 
ambassadør László 
Hellebrandt, 
sognepræst Peder-
Henning Søderstjerna, 
forfatter og journalist 
Søren Peder Sørensen, 
ambassadør Gabriella 
Jakab og 
menighedsrådsformand 
Erik Byskov. 

Redigering og 

layout:  

Søren Peder 

Sørensen  


