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Ingeborg Næstved var født på Frederiksberg den 25. maj 1887. Hun blev som 10-årig ramt af sygdommen 
meningitis, der gjorde hende døv. Det var døvheden, der bragte hende her til byen. Først var hun et år på 
forskolen for døve i Fredericia. Derefter kom hun i fire år til Døveskolen i Nyborg, og derfra blev hun 
konfirmeret i 1903. Efter skoletiden blev Ingeborg uddannet som kontorist. Hun havde den fordel, at hun 
var døvbleven og derfor kunne tale. Vigtigere var det, at hun i sit indre Øre havde sprogets rytme og 
melodierne til de sange, som hun havde nået at høre og lære, inden hun blev ramt af døvheden. Det fik 
betydning for hendes lange virke som forfatter. Mest af poesi, men også af en smule prosa. 
I nogle år var Ingeborg Næstved kontordame i København, men i 1920 blev hun ansat ved Statens 
Døvstummeinstitut som kontorassistent under forstander Georg Forchhammer. Han trænede med hende for 
at indøve sin nye opfindelse, mund-håndsystemet. Hun var i mange år den eneste kontordame på 



Døvstummeinstituttet, og hun fortsatte helt til 1945 under de senere forstandere, Vilhelm Larsen og Eiler 
Forchhammer. 
 
Ingeborg og Finland  

Ingeborg Næstved traf en ung døvstum finne, som hun forelskede sig i. Det var vel meningen, at de skulle 
giftes, men familien - mor, far og søstre - satte sig imod det. Tænk, at hun skulle bo så langt væk fra 
Danmark. Alligevel foretog hun en rejse til Finland i 1912 for at møde sin ven i det land, som hun 
betragtede som sit kommende fædreland. Hun skrev begejstrede digte om det forpinte land, og også 
rejsebeskrivelser om oplevelserne i landet. 
Årene gik dog, og Ingeborg fik ikke sin ven. I 1926 blev hun hårdt ramt, for først døde hendes mor, og 
samme år omkom hendes elskede ved en ulykke. 
Det tog selvfølgelig hårdt på hende, og hun måtte på rekreation på Thurø for at komme til kræfter. I en 
periode blev der ikke skrevet mange digte. 
 
Institutionen "�æs"  

Ingeborg Næstved fik kælenavnet "Næs", og hun var mere end blot kontordamen. For hun havde jo "skoen 
på", som man siger. Hun vidste, hvad det betød at være døv, og hun vidste, hvad undervisningen burde gå 
ud på, nemlig at give det døve barn et sprog. Det var hun ikke bange for at foreholde nye, unge lærere. Til 
gengæld var de måske lidt bange for hende og havde stor respekt for hendes meninger. De kunne jo ikke 
rigtigt affærdige hendes 19 meninger med, at hun "bare" - var kontordamen. 
I 25 år sad hun på sin plads og arbejdede for de døve børn og skolen i det hele taget. 
Det tog på kræfterne. Hun involverede sig så meget i andres problemer især i besættelsesårene, at hun i 
1945 måtte opgive sit job, 58 år de gammel. Ingeborg Næstved vendte for en periode tilbage til sin fødeby, 
København, men kom atter til Fredericia og blev her resten af sit lange liv og skrev digte og sange til glæde 
for mange mennesker, ligesom hun på skolen havde de skrevet sange til alle festlige lejligheder. 
Ingeborg Næstved var også begyndt at skrive digte, som havde et nærmest politisk, i hvert fald kritisk 
indhold. Således gik hun i 1938 til angreb på Superfos, hvis udslip gav hende hovedpine. 
Hun skrev også i efterkrigsårene imod A- og B-bomber og for en fredelig verden. 
 
 
 
Ingeborg �æstved havde digtet tidligt 

Lige fra Ingeborg blev konfirmeret som 16-årig, skrev hun digte til døvebladet "Effata" . Det var i 
begyndelsen digte af stor alvor og mange med religiøst indhold. Senere i livet skrev hun lejlighedsdigte og -
sange, som var både muntre og livfulde. Når de handlede om skolens liv, kunne de også være drillende. 
For at supplere indtægten digtede Ingeborg Næstved for andre, og hun indrykkede annoncer i aviserne. Hun 
havde vist selv tegnet den yndefulde tegning -"- i hvert fald havde hun digtet teksten, som lød: "En Festsang 
faar De bedst ved - at skrive til Ingeborg Næstved." Annoncerne kan ses i gamle numre af Fredericia 
Dagblad fra slutningen af 1930'erne. 
 



 
 
 
Optimismen 

Jeg sidder her med et digt fra maj 1929. Lige i dag er det påskedag, og i morges var jorden hvid af sne! Det 
vil de fleste nok kunne huske, selv om det her først skal læses i juli. Derfor kommer her som en smagsprøve 
første og sidste vers af digtet "Vår": 
 
 
 
 

Vi ventet har så længe 
på vårens glade bud! 

nu grønnes mark og enge, 
snart springer skoven ud. 
De blomster små af mulde 
fremstikke ho'det kry. 

Glemt er nu frost og kulde. 
Nu får vi vår på ny! 

 
Hvem kan vel tabe modet, 

når himlen er så blå! 
Nu vil jeg løfte ho'det 

med vårens blomster små, 
Og takke Gud for livet 
så godt, som jeg formår, 
fordi han os har givet 
igen en herlig vår! 

 
Måske var foråret i 1929 som det i år. Jeg kan ikke huske det, men i år har vi i hvert fald ventet på varmen. 
 
Man fornemmer Ingeborg Næstveds optimisme, også når hun ved juletid kunne skrive, at hun og andre 
døve jo ikke kunne høre hverken kirkeklokkerne eller salmesangen. 
" Men selvom vi ikke salmens sang, som mange andre kan høre. Vi kan dog høre hjertets klang, som den 
med det sundeste øre." 



 
Popularitet 

Ingeborg Næstveds digte kunne i mange år læses i Dagbladet. Mange læsere holdt af digtene og samlede på 
dem. Hun skrev om naturen, byen og omegnen, ja, og om alle livets tilskikkelser, så hun ramte ned i folks 
hverdag. 
En af hendes sange, som blev skrevet i 1920, og sat i musik af P. Hartelius, blev landskendt. Den er sunget 
søndag efter søndag i Giro 413. 
Det er den tankevækkende: " Giv mig en blomst, mens jeg lever". Men hvor mange mennesker ud over 
landet - og her i byen - ved mon, at den er skrevet af en døv kvinde fra Fredericia? Flere gange har personer 
stået frem og hævdet, at de har skrevet den kendte sang. Det er dog altid blevet tilbagevist, men det sårede 
Ingeborg Næstved hver gang. Det er ikke så mange døve, der har formået at skrive digte. Når hun kunne, 
skyldes det, at hun havde nået at få rytme ind i øret som barn. 
I 1988 samlede en medarbejder ved Lokalhistorisk Arkiv, Jens Martin Stenwei, en hel bog med Ingeborg 
Næstveds digte og sange. Ja, han samlede omkring 350, men de kunne ikke alle komme med i bogen. 
Bogen blev revet væk og er ikke til at opdrive. 
Også det viser populariteten. På arkivet ligger faktisk endnu en trykklar samling, som Stenwei har samlet, 
og hvem ved, en skønne dag bliver den måske også udgivet. 
 
Det lange liv 

I arkivets udklipssamling om Ingeborg Næstved ligger omtaler af hendes fødselsdage. Det begynder med 
75 år, hvor hun endnu bor i sin lejlighed på Prangervej 9. Hun flyttede i øvrigt en del rundt. Og det 
fortsætter med klip om 80, 85 og 90 års fødselsdagene. 
De sidste melder om svigtende helbred. Det sidste fortæller om, at hun i 1977 ligger i sin seng på 
Hanneruphus, og det kniber med synet, så den kære læsning har måtte lægges på hylden. Men endnu ved 90 
års fødselsdagen lå hun der i sin seng dagen lang uden at kunne se ret meget, og alligevel skrev hun vers og 
digte, der udtrykker glæde og taknemmelighed over tilværelsen og over livet på Hanneruphus. Det er helt 
fantastisk. 
 

 
 



Jeg har talt med Birthe Knudsen, som var med til at servere mad for Ingeborg Næstved fra 1967 og i de 12 
år, hun tilbragte på selve Hanneruphus og på plejeafdelingen. Birthe kan fortælle, at Ingeborg Næstved 
fulgte med i personalets ve og vel. Hun vidste, hvornår de havde fødselsdag, og hvornår deres børn skulle 
konfirmeres. Selvfølgelig var hun også interesseret i, hvad menuen lød på. Det kunne de fortælle hende ved 
at skrive i luften. Men de skulle bestemt skrive, så det vendte rigtigt for den skrivende, så kunne Ingeborg 
Næstved læse det spejlvendt. Så længe synet var intakt i hvert fald. 
Først i 1979 døde Ingeborg Næstved 92 år gammel i den by, om hvilken hun havde skrevet: 
 

Skøn er Du Fredericia, som brudesmykket mø! 
Her vil jeg gerne leve! - Her vil jeg gerne dø! 

 
Læs mere 
J.M. Stenweis samling af Ingeborg Næstveds digte: Giv mig en blomst, mens jeg lever, 1988. 
 
 
 
 

Mens jeg lever 
 

Giv mig en Blomst, mens jeg lever, 
og øjet kan frydes derved! 

Mit øje ej skuer de Blomster, 
Du lægger paa Kisten ned. 

 
Giv mig et Smil, mens jeg lever, 
kom mod mig forstående, mild 

Naar først man har lagt mig i Graven, 
saa trænger jeg ikke dertil. 

 
Elsk mig, imens jeg lever, 

og Hjertet om Kærlighed be'r. 
Har Døden først lukket mit øje, 

behøves det ikke mer'! 
 

Græd ikke over min Kiste, 
de Taarer ej bringer mig Fred. 
Du maatte langt hellere sparet 

mig mangen en Taare, jeg grædt! 
 

Saa stakket er Livet hernede, 
aa, hvorfor forstaar vi dog ej 
af Sol og af Smil at sprede 
et Væld på hverandres Vej! 

 
Ingeborg �æstved. 
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