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1991 

Den 25. april 1986 eksploderede Reaktor 4 på atomkraftværket i Tjernobyl. Og så kan 

man spørge, hvilken indvirkning det havde på livet i Hou og omegn. Skyen med det 

radioaktive nedfald drev stort set udenom. Men det fik alligevel indirekte stor 

betydning for nogle familier i Hou og Halling. 

5 år senere kom 13-årige Ole hjem fra skole med en besked om, at man søgte 

værtsfamilier til nogle russiske børn, der trængte til at komme på rekreation en 

måneds tid. Familien Jacobsen holdt møde om sagen, og alle syntes, det var en god 

mulighed for at gøre noget. De havde jo alle hørt om ulykken i Tjernobyl og om de 

stakkels mennesker, der boede i nærheden. Så de besluttede at sige ja til at tage et 

par børn under deres vinger en måneds tid den sommer. 

61 børn fra storbyerne Minsk i Hviderusland og Kiev i Ukraine var blevet udvalgt af en 

russisk organisation, Lenin-fonden for børn. Børnene var i alderen 7-15 år. De kom 

enten fra børnerige familier, eller fra familier med enlige mødre. Alle børnene blev 

privat indkvarteret i Odderområdet, nogle i Odder, Gylling og Søvind og ca. 10 i Hou 

og Halling. Børnene talte kun russisk, så for at have nogen at tale med var det 

vigtigt, at værtsfamilierne ikke boede alt for spredt. 

 



Stor var spændingen, da alle 

værtsfamilierne var samlet ved Odder 

Bibliotek for at modtage deres feriebørn. 

Familien Jacobsen skulle have to brødre, 

Maksim og Andrei på 10 og 8 år. Det 

eneste, de vidste om dem, var, at de kom 

fra Kiev, og at deres far var død.         

 

             Fra ankomsten ved Odder Bibliotek. 1991 

 

 

Drengene var helt grå, da de kom, husker Mette Jacobsen. Og så havde de en enorm 

appetit. De spiste meget og længe, og det blev de ved med under hele opholdet. 

Leverpostejmadder blev toppet op med rullepølse, spegepølse, italiensk salat og, 

hvad de ellers kunne finde på frokostbordet. Efterhånden fik Mette dog lært dem at 

spise ”på dansk” med kun én slags pålæg ad gangen, men de spiste stadig med god 

appetit. Familiens madbudget blev forøget betydeligt i den måned, drengene boede 

hos dem.   

    

  

 

 

 

Fælles picnic for feriebørn og værtsfamilier. 1991  

 

 

 

 

Maksim og Andrei var tillidsfulde og fandt sig snart til rette hos Mette og Peter, hvor 

deres tre børn, Ole, Louise og Trine, kom til at opfatte dem som små brødre. De 

havde tilsyneladende ikke hjemve, men kastede sig ud i livet med deres nye ”familie” 



med stor energi. Peter fik hurtigt skaffet et par cykler til drengene, og derefter kom 

der rigtig fart over feltet. Cyklerne stod sjældent stille, med skrabede knæ og hudløse 

albuer til følge. Trods sprogproblemer kunne de russiske børn sagtens lege med deres 

danske jævnaldrende. Efterhånden samlede feriebørnene lidt danske brokker op, men 

kommunikationen foregik mest ved tegnsprog og nogle gange ved hjælp af en russisk 

parlør. 

 

    

 

 

 

Dagene gik med at træne på cyklerne og pjaske i 

vand både i badekarret og ved stranden 

 

 

 

 

Under opholdet i Hou talte Maxim og Andrei af og til i telefon med deres mor, som 

efter Mettes opfattelse overøste dem med formaninger om at opføre sig ordentligt. 

Under opholdet opstod der en alvorlig politisk situation i Sovjetunionen, der på det 

tidspunkt var ved at gå i opløsning. I august var der nogle ærkekommunister, der 

forsøgte at afsætte ministerpræsident Gorbatjov. Situationen var uafklaret nogle 

dage, kunne drengene overhovedet komme hjem? Og hvis de kom hjem, var det så 

til borgerkrig? Kupforsøget blev dog afværget, og forholdene faldt nogenlunde til ro.  

Da den danske skoleferie var slut, var det meningen, at de russiske børn skulle med 

deres danske værter i skole. Men det gik der kuk i, børnene var ikke indstillet på at 

gå i skole, de havde jo sommerferie! Så skolegangen blev afløst af en slags 

fritidsordning, hvor værtsforældrene skiftedes til at beskæftige de russiske børn, 

enten på skolen eller på små ture. 

 

 



 

 

 

 

Familiehygge i det Jacobsen’ske hjem 

 

 

 

 

 

Under opholdet hos familien Jacobsen blev Maxim og Andrei forsynet med tøj og sko. 

Der var vareknaphed i Sovjetunionen, så drengene kunne for eksempel kun få ét par 

sko om året. T-shirts og cowboybukser var heller ikke nemt at få fat i. Så der blev 

samlet tøj sammen, som de kunne få med hjem. Drengene var bange for, at de skulle 

falde i søvn i lufthavnen i Moskva på hjemrejsen, for så kunne det være, at nogen 

stjal deres nye sko. Det ville være ekstra ulykkeligt, fordi skoene inden afrejsen var 

blevet grundigt foret med dollarsedler.  

Da Maxim og Andrei ankom, var de grå og magre ligesom deres bagage. Da de rejste 

hjem en måned senere, var de solbrune og struttende sunde, og deres kufferter 

bugnede af alt det tøj, de havde fået under opholdet. De var stadig magre indeni, 

men de havde alt det tøj på, som de ikke kunne have i kufferterne. Der var 

hedebølge, men det var der ikke noget at gøre ved, vinterjakkerne skulle jo med 

hjem.  

Familien Jacobsen havde oplevet to drenge fulde af gå-på-mod og tillid, to drenge, 

der for altid havde vundet en plads i deres hjerter. 

  

 

 

 
Drengene fotograferet i deres 

hjem i Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1993 

I sommeren 1993 kom Maxim og Andrei igen på besøg i Hou, deres mor, Vera, var 

også med. I løbet af de tre uger fik moren åbenbart så stor tillid til Mette og Peter, at 

hun spurgte dem, om de ville adoptere drengene, hvis hun skulle dø, inden de kunne 

klare sig selv. Det var en stor beslutning at tage, men moren så ung og livskraftig ud, 

så de sagde ja i håbet om, at det ikke ville blive aktuelt. 

 

 

Maxim og Andrei var blevet større i mellemtiden, men ellers var de som før og indtog 

deres naturlige plads i familien. Sprogproblemerne var også mindre denne gang, idet 

de så småt var begyndt at lære engelsk. 

 

1997 

Det blev til endnu et ophold i 1997, denne gang på hele tre måneder. Egentlig var det 

ikke meningen, at Maxim og Andrei skulle komme det år. Familien Jacobsen byggede 

om, og Peter cyklede langtur i Norge, så der var hverken tid eller råd til at invitere 

dem. Men Vera ringede og sagde, at drengene trængte til at komme af sted. Og da 

Mette og Peter vidste, hvor svært Vera havde ved at bede om hjælp, så sagde de ja. 

Hele familien enedes om, at de godt kunne undvære en ellers planlagt skiferie, så der 

i stedet kunne blive råd til flybilletter til de to drenge fra Ukraine. 

 

Taknemligheden var til at tage og føle på: Maxim og Andrei havde kufferten fyldt med 

gaver til hele familien, bedstemors samovar og russiske tørklæder blandt andet. De 

medbragte også en stor hatteæske, der indeholdt en kæmpekage med masser af 

harsk smør(margarine)creme, kulørt glasur og pynt. 

 

Det var en periode med mange fester, Peter blev 50, der var havnefest, og der var 

andre større fester i familiens omgangskreds, som de to drenge naturligvis også 

deltog i. Maxim om Andrei var overbevist om, at livet var en stor fest i Hou. Ole, som 

nu var en voksen ung mand, tog også Maxim med til skumparty på Edelweiss. Og 

ellers deltog drengene i dagligdagen på lige fod med de andre familiemedlemmer. 

Peter skaffede igen cykler, og de øvede sig flittigt i at klare sig i trafikken. I de tre 

måneder blev drengenes danske ordforråd udvidet ganske betydeligt, så samtalen 

flød efterhånden lettere. 

 

2006 

Det var meningen, at Maxim og Andrei skulle komme på besøg i sommeren 2006, 

men der var problemer med visumansøgningen, så besøget blev udsat til julen 

samme år. Selvom de gennem årene havde holdt kontakten via telefon og mail, var 

det godt at mødes igen ansigt til ansigt. 

 

2018 

I 2018 blev Mette 70, og hun og Peter havde guldbryllup dagen efter. Et par dage før 

fødselsdagen ringede datteren Trine til Mette: ”Sidder du ned, mor?” Joe, det gjorde 

hun. ”Andrei kommer til din fødselsdag, det skal godt nok være en overraskelse, men 

jeg synes lige, du skal vide det. Sidder du stadig?” Ja, ja. ”Han har sin kone og søn 

med. Sidder du stadig?” Ja, ja. ”De bliver i 17 dage!” 



Det var noget af en mundfuld, for oven i alle festforberedelserne skulle der også 

arrangeres indkvartering af den lille ukrainske familie, Mette og Peter var flyttet i 

lejlighed og havde ikke ret megen plads til overnattende gæster. Men alting løste sig, 

og det blev et dejligt gensyn. Andrei havde den samme kuffert med, som han fik 

første gang, han var her i 1991. 

 

Andreis forestilling om Hou som et sted, hvor der altid var fest, blev ikke gjort til 

skamme. 70-års fødselsdag og guldbryllup. I samme uge holdt Ole og hans Linda 

kombineret bryllup og dobbelt 40-års fødselsdag, og deres søn Marius blev 10. Som 

en naturlig ting kom Andrei og hans familie med på det store familiebillede, der blev 

taget i forbindelse med de mange fester. 

 

 
 

Familien Jacobsen samlet til fest. 2018 

 

I de første år vidste Mette ikke meget om Maxims og Andreis familieforhold. Jo, hun 

vidste, at deres far var død, og hun fandt også ud af, at de havde en handicappet 

storesøster. Så når der blev sendt gaver med drengene hjem, var der strømper og 

læbestift og neglelak og lignende til søsteren. Men en gang drengene blev spurgt, 

hvad de allerhelst ville tage med hjem til deres søster, var svaret: en bamse. Det 

viste sig, at søsteren var udviklingshæmmet, og ganske usædvanligt på de kanter 

boede hun hjemme. Drengene havde i begyndelsen undret sig over de mange 

handicappede, der færdedes i Hou. Der hvor de kom fra, pakkede man normalt de 

handicappede væk på institutioner. 

  

Hvad faderen angik, fik Mette og Peter heller ikke meget at vide, men ud fra de små 

oplysninger, de fik - han kunne noget med installationer, og han havde efterladt 

nogle uniformskasketter - opstod en ubekræftet mistanke om, at han måske havde 

været KGB-mand. Det kunne også være en forklaring på, hvorfor drengene var blevet 

udvalgt til at komme på rekreation i vesten.  



Gennem årene er der gået en lind strøm af penge og pakker til familien i Kiev. Uden 

hjælp fra familien Jacobsen havde Maxim og Andrei næppe fået deres uddannelser, 

for der skulle betales for at komme på universitetet, eller for at bestå eksamen? Men 

det var ikke uden problemer for familien i Kiev. Vera bad på et tidspunkt om ikke at 

få pakker, for dels kunne de ”blive væk” hos postvæsenet, eller hvis de kom frem, så 

risikerede hun at blive udsat for røveri. Pengeoverførsler via bank var heller ikke 

problemfrit. Selvom Vera havde fået bekræftelse på, at pengene var overført, så 

havde banken ”ikke set noget til pengene”, og når hun insisterede, kunne hun komme 

igen ugen efter. Så fik hun måske halvdelen udbetalt, resten gik til ”gebyrer”. Det 

sikreste var at skjule dollarsedler i almindelige breve, her gjaldt det om at være 

opfindsom. 

For de familier, der i 1991 tog mod et feriebarn fra storbyerne i nærheden af 

atomkraftværket i Tjernobyl, blev det en oplevelse, der gjorde stort indtryk. Foruden 

familien Jacobsen har andre familier bevaret den nære kontakt til deres russiske 

feriebørn. Familien Hessellunds feriebarn, Natasha fra Hviderusland, kom også igen 

og igen, ligesom familien 

Hessellund var på besøg i 

hendes hjemland. Det er 

endt med, at Natasha har 

slået sig ned i Danmark og 

stiftet egen familie her. Og 

så er hun selvfølgelig stadig 

en del af familien Hessellund. 

 

 

 

Organisationsfolk på besøg hos 

familien Hessellund. 1991 

 

Karen Rasmussen. 2019 

 

Kilder:  

• Samtale med Mette Jacobsen den 16. juli 2019 

• Diverse avisudklip og brevvekslinger i forbindelse med opholdet samlet af Tove Hessellund og 

Mette Jacobsen  

Fotos: 

• Venligst udlånt af Mette Jacobsen og Tove Hessellund 

 

 

 

 

 


