
 

                              Jungshoved Kirke. 

  
Jungshoved kirke har en sjælden smuk beliggenhed tæt på Slotsbanken, hvor det tidligere 

Jungshoved slot lå – og tæt på det smukke Jungshoved Nord. 

 

Kirken blev bygget i 1225-50 af kridtkvadre og munkesten. I tidlig gotisk tid blev kirken forlænget 

mod vest og der er bevaret spor af et spidsbuet vindue mod nord (senromansk tid). 

 

I sengotisk tid i 1400-tallet fandt omfattende forandringer sted. Der blev opført støttepiller ved 

korets sydside og skibets østhjørner. Det flade tag blev erstattet af hvælvinger. 

 

Sakristiet og den underste del af tårnet blev fuldført i 1600- tallet. Tårnet er placeret mod nord i 

stedet for mod vest. Sandsynligvis på grund af den bløde undergrund tæt på vandet. 

 

I 1882 fik kirken rundbuede vinduer. Selve det oprindelige alter er fra ca. 1590 og lavet af ”Bårse 

Herreds snedker”. Den inderste tavle er siden fjernet og er i dag erstattet med et gipsrelief af Bertel 

Thorvaldsen ( Kristus i Emmaus). Rammen omkring er fra den oprindelige altertavle. 

 

På den firkantede døbefont findes relieffer, der også er fremstillet af Bertel Thorvaldsen. 

Prædikestolen er fra Abel Schrøders værksted i Næstved ca 1605-10. 

 

Over hvælvet er der rester af gotiske kalkmalerier.  

I koret en korsfæstelsesgruppe og i de to hjørner på hvælvene ses narrehoveder med bjælder i 

huerne. Under det venstre hoved står der ”Jungshoved”.  

På vestvæggen er der et meget sjældent kalkmaleri af en kædedansescene. Det har tidligere været 

tolket som en dødedans, men i dag er der sat et stort spørgsmålstegn ved den tolkning. Dansen viser 

en kædedans med Jomfruer og en udklædt mand og har været tæt forbundet med slottets 

underholdende danse.   

        ” Her går dans i borgergård. 
                                      Her danser dronning Helvig med udslagen hår 
                                    mens Kong Valdemar han loved dem begge. 
 

Tårnrummet er i dag gravkapel for den tidligere kirkeejer H.A.Brockenhuus og hans hustru. 

 

 På kirkens udvendige sokler blev der for få år siden fundet helleristninger i form af skåltegn. 

Skåltegn er en hugget fordybning, som blev lavet i Bronzealderen og sandsynligvis har været 

forbundet med bronzealderens soldyrkelse og som et symbol for frugtbarhed? Hvis du står med 

front mod våbenhuset findes der et tydeligt skåltegn helt ude i det venstre hjørne og ca. syv skåltegn 

i sandstenene i de højre, røde sokkelsten. 

 

Tekst Anne Okholm. 

 

  

Fotos på næste side, Anne Okholm 

 

 



 

         
Kirken set fra syd               Kirkeengen 

 

 

       
Narrehoved             Dansefrisen 

 

           
Dansefrisen                                              Kirken med tårnet i nord                    

Fotos  Jungshoved Kirke Anne Okholm        


