Når det ene fører det andet med sig.
Om 5 jernkors ved Tommerup kirke.
Af Niels Erik Simonsen.
Det sker nogen gange bevidst og andre gange sker det uden det var planlagt fra
starten. Jeg har dyrket slægtsforskning siden 1998 og har haft stor glæde af at kunne søge i
forskellige databaser, på det seneste også dk-gravsten.dk. Derfor rettede jeg henvendelse til
den person der står for hjemmesiden og fik en god snak med ham om fremgangsmåde,
fototeknik, etik på kirkegården osv. Jeg havde da reserveret Brylle og Verninge kirkegårde til
fotografering, men i samtalens løb nævnte jeg lige Tommerup kirkegård også, da jeg kunne se
den var reserveret. Det endte så med at jeg også fik reserveret Tommerup kirkegård, da
webmaster ikke havde kunnet komme i kontakt med pågældende. Jeg har så fra slutningen af
december 2016 til slutningen af januar 2017 fotograferet alle gravsten på Tommerup
kirkegård, bortset fra en stak kasserede gravsten der står ude ved hegnet.
Men man skal jo huske at kirkegården tidligere har ligget nærmere kirken, så jeg
tog en tur rundt om kirken og også ind i kirken. Udenfor ved kirkens østlige gavl står fem
jernkors, hvoraf 3 er med initialer og årstal og de sidste to uden. Det gjorde mig nysgerrig
efter, hvem disse personer havde været. Det mest oplagte var at se på, hvem der tidligere
havde været præst ved kirken og her fandt jeg hurtigt en der passede med initialer og årstal,
nemlig I.N.L. født 1796 og død 1848. Det passer med præsten Jens Nicolai Lund, som var født
på Sankt Thomas den 12. februar 1796 (kirkebogen for Skt. Thomas er tilgængelig på
arkivalieronline.dk – se figur 1 længere nede), var præst i Tommerup fra 12. februar 1834 til
sin død den 8. maj 1848. Han blev gift med Elsine Agathe Thomasine Lund f. Lund (Roskilde1)
den 20. juli 1824 i Tommerup kirke, hvor vielsen blev forrettet af Jens Nicolai Lunds far,
Thorkild Lund, som var præst i Tommerup på det tidspunkt. Jens Nicolai Lund efterfulgte sin
far i embedet efter dennes død den 4. november 18332.
De to næste jernkors med initialer og årstal voldte lidt flere problemer, men når
man kombinerer oplysninger er der nogen gange gevinst. Her skal vi igen en tur omkring de
dengang Dansk Vestindiske øer, specielt Sankt Thomas, for det viser sig at Thorkild Lund var
missionær på Sankt Thomas og Sankt Jan og på Sankt Thomas bliver han gift med Helene
Dorothea von Aphelen, enke efter missionær August Krejdal, vielsen foretaget på Sankt
Thomas den 19. maj 1791. Helene Dorothea von Aphelen og August Krejdal havde sammen en
datter, Anna Sophie Augusta Krejdal, født 1783, som følger med til Danmark og dermed også
til Tommerup, hvor hun var Thorkild Lunds steddatter. Hun døde og blev begravet i
Tommerup 1846. Hendes initialer findes på et af jernkorsene: A.S.A.K. Anna Sophie Augusta
Krejdal, som vel også kan betegnes stedsøster til Jens Nicolai Lund. Det tredje og sidste
jernkors med initialerne H.D.L. passer perfekt med Jens Nicolais ”rigtige” søster, Helene
Dorothea Lund, som var født i Odense i 1799 og som døde i Tommerup den 23. juni 1839,
begravet den 29. juni 1839 i Tommerup.
Det var den ”nemme” del. Tilbage er to kors uden initialer og årstal, men jeg
antager og tror det meget sandsynligt at de har med Lund-familien at gøre og jeg har fundet
alle elleve børn efter Jens Nicolai Lund og Elsine Agathe Thomasine Lund (5 drenge og 6
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Født i Roskilde Domsogn 4.7.1802. Efter I.N.L.´s død flytter hun tilbage til Roskilde, hvor hun dør 13.11.1883 og bliver
begravet der.
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Jens Nicolai Lund bliver ordineret den 12. februar 1834 til Tommerup – Brylle menigheder.

piger) og af disse døde en dreng (Niels) og en pige (Benigma) som spæde. Jeg føler mig ganske
overbevist om at de to kors er sat over disse to små, som i øvrigt var de to sidste børn i
flokken, men bevise det kan jeg naturligvis ikke.
Og, hvad kan man (eller jeg) så lære af denne lille historie, jo jeg har lige lært at
det første også førte til at jeg fik lyst til at skrive denne lille historie og dele med de der har
lyst til at læse den.
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Figur 1: Udsnit af kirkebog for Skt. Thomas
For fuldstændighedens og eventuelle slægtsforskeres skyld er her en liste med navn, fødeår og
fødesogn for de elleve børn:
1. Elisa Catharina Lund, *23-7-1825, Fåborg.
2. Helena Dorothea Lund, *13-10-1827, Fåborg.
3. Torkild Lund, *13-10-1827, Fåborg.
4. Thorkild Theodor Lund, *19-2-1829, Fåborg.
5. Augustus Kreidal Lund, *10-1-1831, Herringe.
6. Sophie Augusta Lund, 11-2-1832, Herringe.
7. Agathe Margrethe Johanne Lund, *25-1-1834, Herringe.
8. Anna Nicoline Lund, *10-12-1835, Tommerup.
9. Emmanuel Johannes Christian Lund, *16-3-1839, Tommerup.
10. Niels Lund, *17-11-1841 - † 2-4-1843, Tommerup. Jernkors ved kirken?
11. Benigma Lund, *26-12-1843 - † 26-12-1843, Tommerup. Jernkors ved kirken?

