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FAXE LADEPLADS HISTORIE: I 
1906 er Vilh. Rasch, Indenlandsk 
Sømandsmissions første sekre-
tær, på barbermester L.P. Peter-
sens barberstue på hjørnet af Fre-
deriksvej og Hovedgaden.

Under behandlingen spørger 
Rasch: “Er der nogle troende i 
Byen”? Barbermesteren svarer: 
“Nej, dem er der ingen af”. “Ved 
Havnen finder Rasch alligevel 

nogle hellige Venner, og efter 
Samraad med Sognepræsten 
enes man om at arbejde for et Sø-
mandshjem. Der kommer mange 
Hundrede Skibe hvert Aar, saa 
her maa være en god Lejlighed til 
at bære Evangeliet ud til de faren-
de Brødre”.

Fra 1906 får Indenlandsk Sø-
mandsmission indrettet læsevæ-
relser i private boliger, og hertil 

indbyder man sømændene. Også 
'Pension Søfryd’ på Klintevej 7 og 
'Afholdshotel Gefion' ved 'Gefions 
Plads', bliver benyttet som møde-
steder.

Der førers forhandlinger med 
Vemmetofte Kloster om køb af en 
grund og i 1917 bærer forhand-
lingerne frugt: “Nu havde vi Løfte 
paa den omtalte Grund, liggende i 
Skovbrynet lige for Havnen”. 

Historien om Faxe 
Ladeplads Sømandshjem

Faxe Ladeplads Sømandshjem, 1972. Foto: Michael Milo Jørgensens billedsamling.

Besætningen bliver kørt til Faxe Ladeplads Sømandshjem. Fotoets indehaver er ikke angivet.

Indenlandsk Sømandsmis-
sions blad ’Redningsbaaden, 
1920': “Faxe Ladeplads Sø-
mandshjem, indviet 5. Maj, byder 
paa hyggelige Lokaler, velforsy-
net Læseværelse, godt Logis, og 
Afholdsrestauration. Hjemmet 
har med Inventar kostet 63,500 
Kr., hvoraf Gaver 11,000, rentefri 
Laan 13,500 og Laan 20,000 Kr. 
Grunden er skænket rentefri af 
Vemmetofte Kloster. Siden Indvi-
elsen har man kunnet glæde sig 
over godt Besøg og økonomisk 
Balance, Ligesom Søndagsmø-
derne har været godt besøgt”.

EVANGELIET TIL SØFOLK OG FI-
SKERE
Redningsbaaden, 1945: “Inden-
landsk Sømandsmissions formål 
er at give søfolk og fiskere et hjem 
ledet i kristen ånd. Sømands-
hjemmene afholder foredrag og 
møder, filmforevisninger, julefe-
ster o. lign. Der aflægges skibs- 
og hospitalsbesøg, der arrange-
res fodboldkampe og udflugter”.

Ideen breder sig til havnebyer 
i Danmark, og “Indenlandsk Sø-
mandsmission” dannes i 1905. 
Organisationen omfatter, på sit 
højeste, over 30 læsestuer og 43 
sømandshjem i Danmark, Grøn-
land, Færøerne - samt et par hjem 
- ude i den store verden.

Sømandshjemmet fungerer 
ikke bare som mødested for det 
stedlige kirkelige arbejde, men 
får også sin plads i “historien om 
Faxe Badeplads”.

I 1879 etableres togforbindel-
se til København og fra 1880’erne 
begynder det københavnske bor-
gerskab “at ligge på landet om 
sommeren”. Byen bliver Sydsjæl-
lands mest populære badeplads.

I begyndelsen af 1900' tallet 
sejler der endog sommergæster 
med damperen “S/S Activ” mel-
lem København og Faxe Lade-
plads. “Redningsbaaden, 1923”: 
“Naar dette Hjem har haft 2.200 
Besøg fra Skibene og godt besøg-
te Møder hver Søndag, er det et 
Vidnesbyrd om, at det er paa sin 
rette Plads. Og Sommergæster-
ne er en stor Støtte for Hjemmets 
drift”.

MODSTANDSAKTIVITET
Rudolf Christiansen: “Inden-
landsk Sømandsmission i Kø-
benhavn har, som sidste Aar, 
afholdt Pinselejr for Søfolk, 1944. 
Lejrstedet blev atter Fakse Lade-
plads, hvor Bestyrer Peter Knud-

sen, aabnede Sømandshjemmets 
Døre. Om Aftenen kom vi til Fakse 
Ladeplads, og efter Andakt gik vi 
glade og trætte til ro. Pinsedag 
var der Højmesse i Hylleholt Kir-
ke. Det var festligt. Om Eftermid-
dagen havde vi Travetur langs 
Vemmetofte Strand til Skovløber-
huset, hvor vi drak Kaffe”.

Videre står der: “Den lyse 
Sommeraften blev nydt ved et 
knitrende Lejrbaal; og Aftenen 
blev afsluttet med Andagt. 2. 
Pinsedag begyndte med andagt, 
og resten af Formiddagen var der 
Idrætskonkurrencer. De var me-
get spændende og morsomme; 
navnlig Haandboldkampen, der 
udartede sig til et drabligt Slag. 
Der vankede adskillige Rifter og 
braadne Pander. Efter Konkurren-
cerne var der Badning; det store 
kolde Gys! Ved Aftensbordet var 
der Præmieuddeling af noget saa 
delikat som Tobak. Saa var Lejren 
slut. Bestyrer Peter Knudsen fik et 
varmt Tak og et dundrende Hurra, 
og da vi om Aftenen skiltes i Kø-
benhavn, var vi enige om, at det 
havde været en god Pinselejr”.

Bestyrer Peter Knudsen havde 
nok fået et endnu større, dund-
rende hurra, hvis deltagerne hav-
de vidst, at han havde deltaget 
i modstandsaktivitet - 48 dage 
tidligere.

48 DAGE TIDLIGERE
11. april 1944 nødlander et 
B17 bombefly nær Hellested på 
Stevns. Efter at have bombet i 
Stettin, bliver flyet, med en be-
sætning på 10, så beskadiget af 
tyske jagere, at piloten beslutter 
at nødlande. 

Harry Larsen, ansat ved kyst-
politiet i Faxe Ladeplads og 
distriktschef for modstandsbe-
vægelsen i Faxe-Rødvig distrikt: 
“Om aftenen får Bremmer kontakt 
med besætningen - kører dem i 
sin lastbil til Faxe Ladeplads Sø-
mandshjem, hvor de ankommer 
kl. 01.30. Bestyrer Peter Knud-
sen tager vel imod dem og de får 
et måltid og en køje. To er såret, 
så læge Erik Thomsen fra Faxe 
bliver tilkaldt. Næste eftermid-
dag, bliver besætningen hentet 
af Bremmer. Bilen er læsset med 
halm, så de får det lunt. De bliver 
forsynet med våben, så de har en 
chance hvis de bliver standset af 
tyskerne”.

Alle 10 når til England via 
Malmø - som en af de eneste be-
sætninger, der oplever nedskyd-

ning over tysk besat land.
En del danskere er involveret i 

redningsaktionen og for nogle får 
det voldsomme konsekvenser. 
Dog ikke for Peter Knudsen - og 
mon ikke han ville være stolt, hvis 
han havde vidst, at han i 2022 
bliver omtalt i “Frihedsmuseets 
Modstandsdatabase”: “Peter 
Knudsen, Modstandsaktivitet: 
Flugthjælp (situationsbetinget). 
Havde som bestyrer på sømands-
hjemmet i Fakse Ldpl. 2 sårede 
am. flyvere boende i april 1944 
inden videretransport til KBH og 
Sverige”.

RESPEKT OM FAXE LADEPLADS 
SØMANDSHJEM
Prominente borgere sidder i 53 år 
i bestyrelsen for Faxe Ladeplads 
Sømandshjem. Frede Mortensen 
er et godt eksempel. 

Kendt som skibsbygmester 
på den firemastede skonnert, 
’Nordborg’, søsat fra ’J. Koefods 
Skibsbyggeri’ i 1922. 1921-1985 
driver han ’F. Mortensens Skibs- 
og Bådebyggeri’. 1959 bliver han 
hædret for 40 års arbejde som 
tegnelærer på ’Faxe Ladeplads 
teknisk Skole’.

I 1971 overtager Ove Madsen 
og fru Madsen bestyrerarbejdet 
efter Ella Preisler.

“Redningsbaaden, 1973”: “Ef-
ter at fru Madsen i nogen tid har 
været syg og det samtidig har vist 
sig, at skibsanløbet ved Fakse 
Ladeplads faktisk er for lille til at 
berettige opretholdelsen af et 
sømandshjem, har bestyrelsen i 
Fakse Ladeplads, i samråd med 
Indenlandsk Sømandsmissions 
hovedbestyrelse besluttet at 
lukke sømandshjemmet fra 1. ok-
tober 1973. Sømandshjemmet vil 
blive udbudt til salg og overskud-
det vil gå til andre sømandsmissi-
onsopgaver”.

1974: Solgt til Svend Aage 
Nielsen og Lisbeth Nielsen. 1976: 
Solgt til Fakse Kommune (fritids-
hjem/ungdomsklub). 2019: Solgt 
til privat udlejningsejendom, 5 
lejligheder.

Historie er fremtid.

Af  Michael Milo Jørgensen, historie Faxe 
Ladeplads


