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Kære læser, 
Foråret så sagte kommer  
Snart kan vi vente den glimrende sommer,  
Hvor fuglen bor i sit grønne hjem.  
For os den synger så køn en sang 
Ja, synger og kvidrer dagen lang 
Mens græsset og blomsterne sagte gror frem. 
…  
så kan vi jo håbe på, 
at vi et frugtbart år må få, 
med sol og megen glæde. 

Digtet er skrevet af Kaj Munk, da han var 
9 år gammel. Det passer måske ikke helt 
på foråret 2018, som nærmest kom bru-
sende. Rimene er måske heller ikke de 
mest originale, men slutningen af digtet 
udtrykker vel i al sin enkelhed det, vi alle 
sammen går og håber på – et frugtbart år 
med sol og megen glæde. 

I redaktionsudvalget har foråret bragt for-
andring, idet Jette Martinsen desværre har 

valgt at træde ud, men vi har været så heldi-
ge, at Kirsten Thomsen fra Stavreby har 
sagt ja til at træde ind. Kirsten, der har boet 
på Jungshoved et års tid, har tidligere boet i 
København, men har altid drømt om at 
flytte på landet, når hun blev pensioneret. 
Vi  benytter lejligheden til at sige Jette tak 
for det gode og hyggelige samarbejde og 
byde Kirsten velkommen til bladet!  

En af de store bidragydere til bladet, Hol-
ger Andersen, gik bort 25. april. Bladets 
læsere har nydt godt af Holgers enorme 
viden og detaljerede lokalkendskab i serien 
”Med Holger på farten”. Hans ”rejsefæl-
le” Knud Jacobsen har skrevet mindeord 
til bladet. 

Og ellers kan man som sædvanlig læse om 
en masse spændende ting fra fortid og 
nutid på Jungshoved. God fornøjelse med 
læsningen. Vi ønsker alle vores læsere en 
rigtig god sommer! 

Redaktionen 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Lokalrådets hjemmeside, www.jungs-
hoved.net, bliver flittigt besøgt. Hjem-
mesidens administrator, Carsten Wang 
Jørgensen, fortæller, at der i perioden 
4.3-4.4. 2018 har været 6.429 sidevis-
ninger til 2.558 personer. 

*** 
Som et sikkert forårstegn, har Sofus 
igen sat de 20 fuglebænke op på deres 
faste pladser rundt på Jungshoved, og 
Jopie har nu afsluttet det store arbejde 
med at male de sidste fem fuglebilleder 
til bænkene.  

*** 
Efter en lang og noget grøn vinter hav-
de de fleste på Jungshoved nok indstil-
let sig på et tidligt forår. Her i huset var 
årets læggekartofler klar til at blive lagt i 
jorden, men sådan skulle det ikke gå. 
Torsdag 27. februar begyndte det at 
sne og blæse kraftigt fra øst, og de næ-
ste døgn helt frem til 3. marts var man-
ge af Jungshoveds veje totalt lukkede. 
Heldigvis var hjælpsomheden stor. 
Rundt på halvøen gjorde folk med 
traktorer, gravemaskiner, firhjulstræk-
kere og sneplove en stor indsats for at 
bringe folk sikkert gennem snemasser-

ne, og da det hele var overstået, kunne 
man se, at Jungshoved var blevet dæk-
ket med en halv meter sne, og i driver-
ne lå der helt op til to meter sne. Også 
påsken blev i år hvid. Billedet her er fra 
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Stenstrup gadekær 1. april, og på det 
næste, som er taget samme sted en uge 
senere, er det rent forår, og sådan fort-
satte det. Den 20. april sneg temperatu-
ren sig nogle steder i landet op over 25 
grader, som på en dansk sommerdag. 

*** 
På Hovmarken er skiltet til Stavreby 

blevet gjort –  hestevenligt. 

*** 
Dette forår har bragt mange traner på 
træk ind over Jungshoved. Den 24. 
marts fortalte Sune Madsen, at fire 
traner havde gjort ophold i det nu fri-

lagte område i Ræveholms Mose, og 
28. marts sendte Steen Herup os disse 
fine billeder af rastende traner fra Ro-
neklint. Måske kan vi om nogle år ople-
ve ynglende traner i de fine naturområ-
der i Ræveholms Mose og på Sydgår-
den i Roneklint. 

*** 
Søndag 22. april afholdt Jungshoved 
Lokalråd den årlige affaldsindsamling. 
25 voksne, syv børn og to hunde var 
mødt op i skolegården og travede 
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rundt på Jungshoveds veje og strande i 
mere end to timer med sække, hand-
sker og gribetænger. Det samlede resul-
tat af indsamlingen blev 92,8 kg affald, 
heraf 24 flasker og 152 dåser. TUSIND 
TAK for hjælpen til Jungshoveds flotte 
natur. 

*** 
Lis Jespersens hund, Cody, er en god 
hund, der hjælper med at samle affald 
ved stranden og i skoven, når den går 
tur med Lis. 

*** 
Til Åbent Hus på Jungshoved Skole 
24. marts havde Lokalarkivet i Præstø 
igen i år en fin udstilling af gamle 
Jungshovedbilleder. På billedet ser man 
Emmy Hansen i den robåd, som hun 
brugte til at transportere passagerer fra 
Jungshoved Kirkehavn over Jungsho-
ved Nor. Prisen var 35 øre pr. passager 
til Kragevig og 25 øre til Oremands-
gård. Billedet er fra omk. 1930. Emmy 
var graver Poul Hansens faster. Poul 

skyder på, at hun har været 12-14 år, da 
billedet blev taget. 

*** 
Vordingborg kommune har udsendt 
sin årlige befolkningsprognose. På 
Jungshoved (hele halvøen inkl. Lunde-
gård og Skovhuse) boede der i 2017 
1070 indbyggere. Prognosen skønner, 
at der i 2030 vil bo 958 indbyggere på 
Jungshoved. Det er en tilbagegang på 
112 personer eller 10,4%. Heldigvis er 
det dog kun en prognose. 

Knud Jacobsen 
*** 

I påskeferien blev der vist platter i alle 
afskygninger i Stavreby, da det lille ned-
lagte vandværk, kaldet Værket, lagde 
hus til en ”Plattenslagerudstilling”. Alle 
beboere var inviteret til at bidrage til 
påskeudstillingen. I ugerne op til udstil-
lingen var der arrangeret platteværk-
sted, sådan at man også kunne få lidt 
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Bladet kan købes i løssalg i Præstø Boghandel,  
Jungshoved Kirke og i bladkassen 

på Jungshoved Skole. 
Pris pr. blad 20 kr. 

hjælp til materialer og inspiration fra 
andre, og det benyttede nogle sig af. 
Resultatet var en sjov samling af meget 
forskelligartede bud på temaet Platten-
slagerkunst. En ituslået platte med tekst 
om baggrunden for bruddet, paptaller-
kener med bemalinger eller dekoratio-
ner, porcelæn og perleplader med me-
re. Nogle med illustrationer fra Stavre-
by, andre med referencer til påsketiden. 
Udstillingen blev velbesøgt i påskeda-
gene, hvor lokale og gæster fik lejlighed 

til at se de kreative Stavreby-beboeres 
frembringelser. 
Værket har tidligere dannet rammer for 
udstillinger og arrangementer, og det 
kommer det også til at gøre i fremtiden. 
Man kan følge med i Værkets aktivite-
ter på Værkets side på Facebook eller i 
udhængsskabet foran Værket. 

Elsa Bencke, Stavreby 
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Onsdag 25. april døde Holger Ander-
sen. Da foråret endelig var kommet, og 
bøgen i Bønsvighoved Skov, for enden 
af hans elskede marker, lige var sprun-
get ud, og de første svaler var vendt 
tilbage til deres reder på hans ejendom, 
sluttede hans lange liv. Holger blev 92 
år. Vi havde aftalt, at når det igen blev 
forår, skulle vi på farten igen. Det kun-
ne ikke blive i Holgers elskede Merce-
des model 180 årgang 1956, da starte-
ren var stået af. Holger havde bakset 

med den i vinterens løb og glædede sig 
til at få den i gang igen, når det blev 
forår. Sådan gik det ikke. Uden sin bil 
var Holger dårligt stillet. 

Gennem mere end 10 år kørte Holger 
og jeg Jungshoved Sogn igennem, de 
sidste mange år også sammen med 
Erik Nielsen. Holgers fortælleevne og 
hukommelse var fantastisk. Han kend-
te hvert hus, ja, og den allermindste 
krog på Jungshoved. Med indsigt og 
glæde nød han at fortælle om de men-

Mindeord for Holger Andersen, Bønsvig 
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nesker, der engang havde boet der. 
Som årene gik, oplevede jeg, at det var 
blevet et livsprojekt for Holger at for-
tælle bladets læsere om Jungshoveds 
historie, som han huskede og havde 
oplevet den. Vi skulle have det hele 
med. Med overskriften ”Med Holger 
på farten” blev det til mere end tredive 
artikler, knap 150 sider i alt. De sidste 
gange oplevede vi begge, at vi var ved 
at nå i mål. Var der nu mere? Ja, måske 
manglede vi lige det og det. Vores næ-
ste tur skulle have handlet om ”De små 
steder” på Jungshoved. Måske kan Erik 
og jeg køre turen alene i respekt for 
Holger. 

Holger var en teknisk mirakelmager, 
kunne ordne og reparere alt, og han 
kunne bruge alt, der kunne bevæge sig. 
Han foretrak det gamle og det kendte. 
Hans ejendom var et museum af biler, 
traktorer, motorcykler, motorer, ure, 
cykler, gamle autoværn, pumper, ka-
nonkugler og rigtigt, rigtigt meget mere. 
Han elskede naturen og dyrelivet. 
Hvert forår tog han vinduerne ud af 
staldbygningerne på sin ejendom, ja, 
også dem i husets indgang og grovkøk-
ken, så hans mange svaler, efter deres 
lange tur hjem fra Afrika, igen kunne 
finde tilbage til deres trygge reder netop 
hos ham. Når man sad og talte med 
Holger i solen på græsstykket foran 
værkstedet, så kunne man nyde synet af 
en hel Noas Ark med rådyr med lam, 
svaler, utallige småfugle, fasaner med 
kyllinger, gæs og ænder, høns, hunde 
og katte. Holger elskede alt levende og 
behandlede det med respekt, og han 
sørgede for, at alle dyr havde det godt.  

Holger boede alene efter, at hans foræl-
dre var døde. Han havde glæde af sin 
familie og sine venner, men ville helst 
klare alt selv. Han nød sit eget selskab. 

I sommeren 2013 fik Holger besøg af 
Søren Ryge, som havde hørt om den 
fantastiske Holger, der havde boet på 
Jungshoved hele sit liv, kørt lillebil, 
malet vejstriber for amtet, passet sin 
ejendom med marker og dyr på engen, 
kun haft en halv fraværsdag i hele sit 
liv, været strandfoged, givet hus til sva-
lerne, og altid holdt jul alene med gåse-
steg til hund og kat og med julemusik i 
stalden til dyrene. Det blev der en fin 
og respektfuld tv-udsendelse ud af med 
megen indsigt og klogskab. Udsendel-
sen hed ”Holger Lillebil”. Første gang 
den blev sendt, blev den set af 618.000 
seere. Den har været genudsendt flere 
gange, og i løbet af kort tid blev Holger 
landskendt. Det var ikke for Holgers 
skyld, at udsendelsen blev lavet, for 
som han sagde til Søren Ryge under 
optagelserne, så mente han at tv var 
spild af tid og penge, og selv havde han 
ikke noget tv-apparat. Da Holger så det 
færdige resultat, mente han dog, ”at det 
her nu var ret godt”. 

Med artiklerne ”Med Holger på farten” 
slutter en epoke. I bladets redaktion er 
vi meget taknemmelige for, at vi fik lov 
til at bringe så mange fantastiske fortæl-
linger med Holger fra Jungshoved, og 
selv er jeg glad for, at jeg lærte ham at 
kende som klog, vidende og en god 
ven. Jeg vil komme til at savne ham. 

Ære være Holgers minde. 
Knud Jacobsen 
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Der er ikke mange egne i Danmark så 
rige på fund af flintredskaber som det 
sydøstlige Sjælland, og i mange hjem på 
Jungshoved ligger flintøkser og dolke i 
mere eller mindre velbevaret tilstand. 
Den slags oldsager må finderne gerne 
beholde. Staten gør kun krav på ejen-
domsretten til særligt sjældne fund af 
danefæ-karakter, og som danefæ regnes 
løsfundne stenøkser og flintredskaber 
normalt ikke. 

Som museumsinspektør ved National-
museet har denne artikels forfatter an-
svar for at indsamle fund af danefæ, og 
i 2017 havde jeg fornøjelsen at besigti-
ge en af områdets fineste oldsagssam-
linger, indsamlet af lokalhistorikeren, 
gårdejer Torben Dinesen, der igennem 
et langt liv har haft sine egne jagtmar-
ker for stenredskaber omkring Gønge-
gård i Øen Smidstrup. 

Den aktuelle anledning til besøget var 
Torben Dinesens ønske om at få vur-
deret en usædvanlig stenøkse fra jætte-
stuetid, som udover at være intakt og 
velbevaret også udmærkede sig ved at 
være dekoreret med indskåret zigzagor-
namentik på sidekanterne (fig.1). Dine-
sens formodning om, at den fine økse 
kunne være danefæ viste sig at holde 
stik, al den stund der ikke i National-
museets righoldige samling af stenal-
derredskaber findes tilsvarende strids-
økser med indridset ornamentik. 

Øksen er lavet af bjergart og har et 
boret hul til skaftet. Den tilhører den 
såkaldte ”Fredsgårde-type”, som stam-

mer fra Bondestenalderens mellemste 
periode, dvs. begyndelsen af jættestue-
tid, ca. 3000 f.Kr. Også dengang var 
Jungshoved et smørhul, der med sit 
milde klima, frugtbare jord og fiskerige 
farvande gav gode betingelser for men-
neskelig tilværelse. 

Takket være undergrundens store ind-
hold af flint og sten manglede stenal-
derfolk her på egnen ikke råstoffer til 
fremstilling af værktøj og våben, og 
flintens gode kvalitet gav mulighed for 
fremstilling af særligt flotte økser, dol-
ke, etc. som udover at være effektive 
redskaber også fungerede som status-
symboler for de lokale folk og som 
værdifulde gaver til venligsindede folk 
fra egne med ringere flintforekomster. 
Måske kom inspirationen til dekoratio-
nen af stridsøksen via kontakter til folk 
fra områderne syd for Østersøen. Her 
findes nemlig jævnaldrende stridsøkser 
af lignende form, som også kan være 

Danefæ fra Jungshoveds stenalder 
Af museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet 

Fig.1. Den dekorerede stridsøkse, som Torben 
Dinesen har fundet på sin mark, er ca. 5000 år 
gammel. Den lyse skramme stammer fra mødet 
med et plovjern. Foto: Nationalmuseet. 
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dekorerede med indskåret ornamentik. 
Ornamentikken på de tyske økser er 
dog af en lidt anden karakter, og nøjag-
tige paralleller til øksen fra Jungshoved 
er indtil videre ukendte. 

Torben Dinesens dekorerede stenøkse 
har ikke fungeret som værktøj i hånd-
værksmæssig forstand. Snarere er der 
tale om et våben, en stridsøkse om 
man vil, der i øvrigt fungerede som 
symbol på ejermandens status som 
høvding og kriger. Stenalderens kamp-
haner gik nemlig ikke af vejen for at slå 
hinanden for panden, og de dramatiske 
trepaneringshuller, som kendes på en-
kelte mandskranier fra denne periode 
(fig. 2) viser, at man heller ikke gik af 
vejen for drastiske kirurgiske indgreb 
ved behandling af de kraniebrud, der 
kunne opstå under kampe med sådan-
ne stridsøkser. 

Stenalderens bønder var stærkt knyttet 
til deres jord, og det er sandsynligt, at 
konflikter især opstod i tilfælde af terri-
toriale skærmydsler. Et element i bøn-
dernes hævdelse af retten til den fædre-
ne jord var opførelsen af monumentale 
stendysser og jættestuer, som udover at 
være boliger for forfædrenes ånder 
også løste bøndernes problem med at 
nyttiggøre de mange sten, som lå over-
alt i landskabet og gjorde markernes 
dyrkning besværlig. 

På Jungshoved blev de fleste af stenal-
derens gravmonumenter sløjfet i 1800-
tallet, men enkelte har heldigvis overle-
vet. I skoven Store Hestehave, ikke 
langt fra kysten, ligger således en 45 m 
lang langdysse med enkelte randsten og 
et lille stenkammer uden dæksten. Syd 
for langdyssen ligger i Rakket en anden 
høj med et forstyrret jættestue-
kammer, hvoraf der kun er fem bære-
sten tilbage. Denne jættestue, som en-
gang havde ry som skovens flotteste, 
blev ødelagt i 1850erne, da man fjerne-
de de fleste sten og brugte til syld un-
der en af de nye udflyttergårde i Bøn-
svig. 

Temmelig ruineret er også jættestuen 
”Svend Gønges hule” i østsiden af 
Bønsvighoved Skov, hvorfra der i dag 
kun er omkring 50 m til vandet. Det 
NØ-SV orienterede jættestuekammer 
har rester af en sydøst vendt indgang 
og har oprindeligt været omsluttet af en 
beskyttende jordhøj med adgang til 
kammergangen gennem indgangen i 
sydøstsiden. Den slags jættestuer blev 
bygget som fællesgrave for omkring 
5000 år siden, og da den stærkt arkæo-

Fig. 2. Dette kranium er fundet i et gravkammer 
ved Næsgård på Nordfalster.  Det cirkelformede 
hul viser, at manden har overlevet operationen efter 
et kraniebrud, som kan være resultat af slag fra 
en stridsøkse som Torben Dinesens. Foto: Natio-
nalmuseet. 
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logiinteresserede hofjægermester Hol-
ger Collet, Lundbygård lod sin private 
”arkæolog” konservator Walther, 
Lundby udgrave Svend Gønges hule i 
1924, fandtes flere flintøkser, nogle 
flintmejsler, et dekoreret lerkar, talrige 
flækker og en pilespids af flint, som i 
dag befinder sig i den store oldsags-
samling på Lundbygård. Ved samme 
lejlighed udgravede konservator Wal-
ther i øvrigt også det ramponerede 
kammer i Rakket, hvilket det ikke blev 
kønnere af. Også her fandtes menne-
skeknogler og flintredskaber, som i dag 
beror på Lundbygård. 

Undergrundens store indhold af kridt 
og kalk giver i øvrigt gode muligheder 
for bevaring af knogler fra mennesker 
og dyr, og besøget på Gøngegård gav 
en uventet tillægsgevinst i form af et 
meget usædvanligt udformet, 11 cm 
langt bensmykke (fig.3a-b), som Tor-
ben Dinesen for år tilbage fandt i noget 
oprenset bundslam fra den lille bæk, 

der løber gennem Ræveholms Mose, 
og som har udløb i Jungshoved Nor 
øst for Klindse Hoved bakken. 

Smykket, der er udskåret af en gevir-
sprosse, har fået fjernet det svampede 
indre væv, og ved fladskrabning af in-
der- og yderside har stykket fået form 

som en aflang blomsterkurv i miniatu-
reformat. Smykket, der på grund af sin 
usædvanlige form blev overdraget Na-
tionalmuseet som danefæ, har efterføl-
gende vist sig at at have een enkelt pa-
rallel i museets samling. Det drejer sig 
her om et stykke, som i 1937 blev fun-
det i Lille Åmose på Vestsjælland, og 
som på grund af de dengang manglen-
de paralleller havnede i museets jernal-
dersamling. 

Fra vore nabolande er vi ikke bekendt 
med lignende bensmykker, men fra det 
vestlige Frankrig og fra England fore-
ligger en række guldbliksmykker af 
langstrakt kurveform (fig. 4), som date-
res til den såkaldte klokkebægerkultur 
fra tiden ca. 2500-2000 f.Kr., der mod-
svarer stenalderens slutperiode, dolkti-
den herhjemme. 

At dømme efter engelske gravfund 
blev sådanne kurveformede øreringe 
båret af mænd. Særlig berømt er fundet 
af ”The Amesbury Archer”, som blev 
begravet ved Amesbury nær Stonehen-
ge (fig. 5). Den afdøde bueskytte, som 
er kulstof 14 dateret til ca. 2.300 f.Kr., 

Fig.3a-b. Dette usædvanlige kurveformede bensmykke fandt Torben Dinesen i oprenset bundslam fra den 
lille bæk, der løber ud i Jungshoved Nor ved Klindse Hoved. Foto: Nationalmuseet. 
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har fået sit tilnavn efter gravens ind-
hold af 16 trekantede flintpilespidser og 
et par aflange stenplader, 
som blev båret på hånd-
leddet til beskyttelse af 
huden mod buestrengens 
svirp. Den engelske bue-
skytte havde i øvrigt også 
et par kobberdolke af den 
vesteuropæiske type, som 
gav inspirationen for de 
sydskandinaviske flinthug-
gere til at udvikle de ma-
geløse dolke af flint, som i 
Norden kom til at fungere 
som erstatning for metal-
dolke. 

Trods deres tilknytning til 
hjemegnen og manglende 
tilførsler af eksotiske ma-
terialer som guld og kob-
ber var stenalderbønder-
ne på Jungshoved ikke 

isolerede fra omverdenen. Stridsøkser, 
dolke og hårsmykker blev ganske vidst 
fremstillet af lokale råstoffer som sten, 
flint og hjortetak, men smagen for så-
danne statusgenstande var tydeligvis 
bestemt af internationale modestrøm-
ninger, som ikke lod sig stoppe af 
stammegrænser eller mangel på råstof-
fer. 

Takket være Torben Dinesens arkæo-
logiske higen og søgen er Nationalmu-
seet blevet et par interessante danefæ 
rigere, og i museets danefæudstilling 
(2017) kan begge fund nu studeres som 
vigtige udtryk for forfædrenes evne til 
at optage og videreudvikle de nye tek-
nologier og tankegange, som til stadig-
hed tilflød Skandinavien fra andre egne 
af Europa. 

Fig. 4. Forbilledet for det kurveformede bensmyk-
ke fra Jungshoved er sandsynligvis guldbliksmyk-
ker som disse, der stammer fra Radley, Oxford-
shire England, og som er ca. 4300 år gamle. 
Foto: Ashmolean Museum. 

Fig. 5. af ”The Amesbury Archer”, er kulstof 14 dateret til ca. 2.300 
f.Kr. Den begravede mand har fået sit tilnavn efter gravens indhold af 
16 trekantede flintpilespidser og et par aflange stenplader, som blev båret 
på håndledet til beskyttelse af huden mod buestrengens svirp. I det engel-
ske gravfund lå i øvrigt også et par kobberdolke af den vesteuropæiske 
type, som inspirerede sydskandinaviske flinthuggere til at fremstille de 
flotte flintdolke, som i Norden anvendtes som erstatning for metaldolke. 
Foto: Salisbury Museum. 
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En dag i marts var jeg med på en af de 
månedlige traveture på Jungshoved. Den-
ne dag startede turen i Stenstrup og gik 
via Ambæk gennem Kohaveskoven til 
Smidstrup og tilbage til Stenstrup. Med på 
turen var også Anders Kruse fra Stavreby. 
Anders spurgte mig, mens vi gik på vejen 
mod Ambæk, om jeg kendte et sted på 
Jungshoved, der hed Andeby Mark eller 
kun Andeby. Det gjorde jeg ikke, men det 
var da bestemt muligt, at navnet fandtes 
blandt de utallige officielle og uofficielle 
stednavne, der findes rundt på Jungsho-
ved. Anders Kruse fortalte, at han havde 
stor fornøjelse af at følge med i Anders 
And & Co´s store univers på hjemmesi-
den, www.donaldisme.dk, og her var han 
stødt på en Andeby på Jungshoved. 

I Disneys originale amerikanske fortæl-
linger om Donald Duck og hele hans 
familie bor de alle i byen, Duckburg. Det 

er en opdigtet by, der ligger i den opdig-
tede stat, Calisota, der er en blanding af 
staterne Californien og Minnesota. 

I den danske udgave hedder Donald 
Duck Anders And og byen, han bor i 
hedder Andeby. Indtil en dag i marts 
havde jeg troet, at byen Andeby var ren 
fantasi og kun fandtes i en tegneserie, 
men med Anders Kruses nye oplysning 
blev jeg nysgerrig og Googlede, 
”Andeby Jungshoved”. Her kom en 
hjemmeside fra Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab under Kø-
benhavns Universitet (navn.ku.dk.) 
frem. Her skriver de blandt andet: 

”Stednavnet Andeby er således kendt 
som et fiktivt navn fra tegneserielittera-
turen – nærmere bestemt Anders And 
– og har tilsyneladende aldrig været 
brugt om nogen bebyggelse i Dan-
mark. Dog findes der i markbogen fra 
1682 for landsbyen Ambæk (i Jungsho-
ved Sogn ved Præstø) et marknavn 
Andebye Ender, formentlig hæftet på 
et jordstykke, der benævnes Andenbye 
Agre på markkortet fra 1792, men om 
navnet er en ældre form af Ambæk, 
navnet på en forudgående bebyggelse 
eller noget helt tredje, er uvist”. 

Jeg har prøvet at få hjælp til at finde 
frem til den nøjagtige placering af jord-
stykket Andebye Ender eller Andenbye 
Agre. Det er endnu ikke lykkedes mig 
at få svaret, men måske skal man bare 
gå efter lyden af Anders And!!! 

Knud Jacobsen 

Et sted på Jungshoved (28) 
Bor Anders And & Co på Jungshoved? 
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I de senere år har inte-
ressen for hjernens 
mange facetter og funk-
tioner været stigende. 
Tænk blot på Hjerne 
Madsens radioforedrag 

og tv-udsendelser, hvor han prøver at 
gøre almindelige mennesker begribeli-
ge, hvad der sker i vores hjerner. De 
sidste meget sete tv-
udsendelser om autisti-
ske personer, specielt 
dem med Asbergers 
autisme, kan give os et 
slående billede af, hvad 
deres hjerner evner. 
Hvordan selv ”skæve 
hjerner” med deres 
suveræne viden på for-
skellige områder kan 
berige samfundet. 

For ca. 25 år siden læste 
jeg en bog, som jeg sta-
dig kan huske en stor 
del af indholdet af . Det-
te til forskel fra mange 
andre bøger, jeg har læst. Det var Oli-
ver Sacks bog ”Manden der forveksle-
de sin kone med en hat”. Bogen beskri-
ver marginaliserede og misforståede 
patienters indre verden. Oliver Sacks, 
der døde i 2015, var en højst anerkendt 
professor i neurologi. En læge med 
speciale i hjernen. Han havde fokus på 
den enkelte patient i stedet for store 
patientgrupper med den samme hjer-
nesygdom, som de fleste andre neuro-
loger forskede i. Hans medfølelse og 

forstående rolle som læge og forfatter 
gjorde det muligt for læseren at få 
kendskab til hjernens formåen og de 
syge patienters utrolige indre verden. 
Sacks så neurovidenskaben i den enkel-
te patients tilværelse og gengav deres 
oplevelser i et klart og levende sprog. 
Af hans mange bøger er hans mest 
berømte denne her. Læs den, og få en 

øjenåbner. Bogen sætter 
jeg lige nu i et af vindu-
erne. 

Når bladet fra juni bli-
ver omdelt, vil der være 
sommerlukket på sko-
len. Hvis I vil låne eller 
aflevere bøger, kan I 
blot ringe til mig og lave 
en aftale om at få ad-
gang til biblioteket. Sid-
ste sommer fungerede 
denne mulighed godt. 

Sommeren vil jeg bl.a. 
bruge på at gennemgå 
hele bogsamlingen og 
fjerne ikke så tit udlånte 

bøger eller slet ikke udlånte. Så kom-
mer der nye bøger på hylderne, der 
ligger og venter på en plads. Det er 
vigtigt, at der stadig kommer nye bø-
ger. Dette for at forny og højne biblio-
tekets kvalitet. De bøger, I afleverer, 
bliver nøje gennemgået, og nogle bliver 
brugt i biblioteket, og resten går videre 
til Forsamlingshusets loppemarked. 

God sommer med mange dejlige læse-
oplevelser. 

Anne Okholm, mobil 28 33 76 76 

Nyt fra biblioteket 
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Så er det endelig blevet sommer, og 
vinterens aktiviteter er indstillet. 

Den 23. februar slog vi igen katten af 
tønden på Jungshoved Skole. Igen var 
der god opbakning til arrangementet. 
Folk hyggede sig, og gik til den med 
tøndeslagningen. Tønderne var lidt 
seje, men så fik alle da slået flere gange. 
Pigerne havde igen dækket nogle flotte 
borde. Tak for det. Salen var flot pyn-
tet. Også tak til de altid villige hjælpere. 

Den 24. marts var der Åbent hus på 
skolen. Gymnastikholdet gav en lille 
opvisning af det, de havde beskæftiget 
sig med i løbet af vinteren. 

Den 9. april havde vi generalforsamling 
og vinterens sidste bankospil. Der var 
83 tilmeldte, så madholdet havde igen 
travlt med at smøre deres dejlige mad. 
Tak til dem. Generalforsamlingen var 
hurtigt overstået, da alle var villige til 
genvalg. Det var dejligt, at der blev så 

mange til bankospillet. 

Når I læser dette blad, har vi været på 
Samsø på en endagstur med Fladså 
Turist. Der var virkelig rift om denne 
tur. Den var booket hurtigt (og med 
folk på venteliste). Det er dejligt, vi kan 
ramme noget, som I gerne vil opleve. 

Den 13. juni skal vi igen på Bakken og 
opleve Cirkusrevyen. I år er kun 28 
tilmeldt, så vi skal måske holde en pau-
se med arrangementet. 

Den 13. august skal vi til Skagen med 
smut til Læsø og Den gamle by i År-
hus. Igen en tur, som man er glad for, 
da der næsten er udsolgt. Henvendelse: 
Kirsten Nilsson på 29 44 50 74 senest 
29. juni. 

Med disse ord vil vi ønske alle en RIG-
TIG god sommer. 

På bestyrelsens vegne, 
Tonny Vang 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Nyt fra Præstø og Omegns Strandjagtforening 

Jagtmæssigt har der for mit eget ved-
kommende været meget stille og roligt 
på stranden. Fem gange er det blevet til, 
seks ænder og et par gæs. Hver gang,  
jeg havde tid, blæste det for meget til, at 
jeg  skulle ud på vandet. Jeg vil gøre alle 
medlemmer af foreningen opmærksom 
på, at I har mulighed for fælles jagter på 
krager, gæs og ræv på Jungshoved halv-
øen. I skal bare kontakte os, så skal vi 
nok formidle det. 

Som en ny ting er vi tre, der har bestået 

flugtskydningsinstruktørprøven. Så 
mon ikke der vil blive nogle flere ler-
dueskydninger på Jungshoved halvøen. 

I efteråret fik vi et kedeligt brev fra 
Kystfarvandsdirektoratet. De gjorde os 
opmærksomme på, at vi havde et ulov-
ligt opsat skur på Degnholm, og at vi 
måske skulle straffes for det. Da vi star-
tede med vores ”gedeprojekt”, lavede 
vi et læskur, som gederne kunne gå ind 
i. Kort tid efter fik vi anmeldelse fra 
Miljøministeriet. De ville gerne vide, 
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hvad vi havde gang i. Vi kunne fortælle 
dem om vores ”gedeprojekt”, som de 
så syntes var fornuftigt, så vi fik fem års 
dispensation. Vi regnede med, at de 
selv ville  gøre os opmærksomme på, at 
dispensationen var udløbet. Da vi fik 
agtindsigt i sagen, viste det sig, til vores 
store overraskelse, at være et af vores 
egne medlemmer, som var utilfreds 
med vores aktiviteter på Degnholm. 78 
siders korrespondance mellem ved-
kommende, Dansk Ornitologisk For-
ening, Farvandsdirektoratet, Kystdirek-
toratet, Miljøministeriet og Vording-
borg Kommune m.m. Vi gjorde dem 

opmærksomme på, at vores aktiviteter 
er lovlige, så nu har vi permanent tilla-
delse til vores skur samt vores aktivite-
ter på øen. De 78 sider agtindsigt ligger 
i ”Ternen” på Stavrebyhavn, hvis no-
gen skulle være interesserede. Gederne 
skal heller ikke i år ud på øen. Vi er 
blevet enige om at holde øen ”gedefri” 
i to år for at se forskellen! 

Ellers ønsker jeg bare en god og yngle-
fuld sommer 

Knæk og Bræk!! 

Med venlig hilsen, 
Morten Larsen 

Nyt fra ”Vores” Jungshoved Forsamlingshus 

Der er gang i udlejningerne! Folk er 
generelt super glade for vores hus. Selv 
synes vi generelt, at vores hus bliver 
afleveret i god stand. Der har været 
nogle få gange, især efter ungdomsfe-
ster, hvor det har lignet et ”bombet 
lokum”. Det er sgu ærgerligt! Det er en 
form for respektløshed over for andres 
ting. Det kunne jeg godt tænke mig 
blev ændret. Det skulle jo helst være 
muligt for alle at leje huset. 

Vi har fået lakeret vores gulve. Vi synes 
selv, at vi har lidt af en udfordring med 
at passe de nylakerede gulve, men det 
får vi garanteret en løsning på. Under-
tegnede har langt om længe fået skiftet 
de dårlige tagrender ud med glinsende 
nye. 

Jeg har haft nogle udfordringer med at 
få fældet de dårlige træer bag forsam-
lingshuset. Hver gang, jeg har haft tid 
til træfældning, har det blæst for meget. 

Det er lykkedes at fælde et. De er svæ-
re, fordi de er rådne i den forkerte side. 
Jeg måtte have Jannick til at ”skubbe” 
det med rendegraveren. Sådan nogen 
som Jannick kan vi ikke undvære! Jan-
nick og Kenneth ryddede også for sne i 
vinters. Tusind tak for det! 

Vi skal have asfalteret vejen op til for-
samlingshuset i år. Der skal vi garante-
ret også have en rendegraver til at få 
rettet vejkassen af inden. 

Ellers virker alt rundt omkring, og vi 
glæder os til vores Loppemarked, som 
er lørdag 14. juli kl. 09.00. Som sæd-
vanlig starter vi jo op ugen før (mandag 
9. juli. kl. ca. 18. for alle interesserede!) 

Rigtig god sommer. 

Med venlig hilsen, 
Morten Larsen 
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Om etapen på Jungshoved skriver 
Post Nord på deres hjemmeside: 

Fredag den 3. august|3. etape: Næstved – Vordingborg 174,5 km 

Start på Axeltorv i Næstved. 

Underholdning fra kl. 11.30. Indskrivning fra kl. 12.00. Masterstart kl. 13.00. 

Rute: Næstved – Vester Egesborg – Mogenstrup – Everdrup – Præstø – Jungs-
hoved – Kalvehave – Stege – Møns Klint – Tøvelde – Kalvehave – Langebæk – 
Nyråd – Vordingborg. Der afsluttes med 3 omgange á 4,5 km. Forventet an-
komst til rundstrækning kl. 16.45. Opløb på Færgegaardsvej i Vordingborg ved 
Gåsetårnet kl. 17.15. 

Læs mere om etapen | Se etapen på løbets webapplikation, hvor feltet kan følges live  | Følg 
etapen som begivenhed på Facebook (opdateres i uge 20) 

Desuden har vi fået oplyst ca. tider fra løbsledelsen, som anslår start på caravanen 
i Lundegård til ca. kl. 12.30, feltet kommer ca. kl. 14.00 og turen går ad ”Panora-
maruten Eventyrlig Idyl”: 

Lundegårdsvej, Skovhusevej, Roneklintvej, Fuglsangvej, Dyremarken, Jungsho-
vedvej (ca. 12.45/14.15), Bøged Strandvej, Stavreby Strandvej, Hovmarken (ca. 
12.50/14.20), Jungshovedvej 

Nyt fra Jungshoved Skole 

Gik det godt? Hvor mange var I? 
Spørgsmål, som ofte bliver stillet efter 
et arrangement på Jungshoved. 

Det første er det vigtigste. Blev arran-
gement gennemført som ønsket, og fik 

deltagerne det udbytte, de havde for-
ventet, eller måske mere end det, de 
havde forventet? De allerfleste gange 
kan man svare ja til begge dele. Arran-
gørerne har forberedt sig til det yderste, 
og deltagerne er positive medvirkende. 
Tak for det. 

Er det så vigtigt at være mange? Ja, for 
en foredragsholder er det naturligvis 
sjovere at tælle til 30 end til syv, og for 
deltagerne er der også en anden dyna-
mik i et fyldt lokale. Derfor glæder vi os 
i skolen over, at vi igen i vinter har haft 
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rigtig mange faste brugere af skolen, at 
der kom ca. 170 til Åbent hus, 20-40 til 
foredrag af forskellig art, 18-26 til Syng 
sammen-aftener, 30-100 til borgermø-
der, 50 til spiseklub, 15-20 til arbejdsda-
ge og meget mere.  

Det er dejligt, at vi er mange nok. Ikke 
kun i skolen men også på traveture, 
cykelture, sejlads med Røret, arrange-
menter i kirken, kørsel med Frøen, 
arrangementer med Jungshoveds børn 
osv.  For det er vigtigt at bakke op om 
alt det, der foregår på hele halvøen for 
at sikre, at der også fremover kommer 
lignende tilbud. 

Tak til alle jer, der giver os de gode 
muligheder for et aktivt liv og altid bak-
ker op om det lokale.  

Næste sæsons faste aktiviteter er plan-
lagt og lokaler fordelt, men der er sta-
dig plads til flere med en god ide om en 
aktivitet. Henvend dig til styregruppen, 
og så finder vi ud af noget. Som et ek-
sempel kan vi fortælle, at to hold har 
spurgt til bordtennis, og det starter så til 
oktober.  

Jungshoved Pensionistforening har 
påtaget sig arbejdet med at fordele tider 
til badminton og bordtennis samt hol-
de net m.m. ved lige. Derfor skal man 
være medlem af JPF for at få en tid. 
Det er nu også meget billigt, 100 kr. for 
hele sæsonen, og man skal ikke være 
pensionist for at melde sig til. Til sep-
tember udkommer ny folder om vinte-
ren 2018-19s aktiviteter på Jungshoved. 
Den omdeles sammen med bladet, og 
man kan også se den på 
 www.jungshoved.net. Her annonceres 

i øvrigt alle arrangementer på Jungsho-
ved, så kig forbi jævnligt. 

I skolen har vi fået nye vinduer og 
yderdør i den østlige side af gymnastik-
salen. Der er blevet repareret murværk 
og skorsten, og der er blevet kalket gult 
inde i atriumgården. Mange har sikkert 
set stilladser og den store lift i skolegår-
den. Dette arbejde er udført af lokale 
håndværkere, og skolen har søgt og 
fået bevilget 50 % tilskud fra puljen til 
bevaringsværdige bygninger.  

En miniarbejdsdag blev brugt til opryd-
ning og rengøring ude og inde, så alt er 
klar til udlejningssæsonen. Tak for hjæl-
pen. 

Styregruppen ønsker alle en god som-
mer og på gensyn i skolen til oktober. 

Pva styregruppen, 
Lise Jacobsen 
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I de mange år, jeg har boet på Jungsho-
ved, har jeg været involveret i flere for-
skellige opgaver med frivilligt arbejde. 
Jeg har været med til at sætte aktiviteter 
i gang i Stavreby, været en del af Stiud-
valget, inklusive skabene ved gadekære-
ne. Noget af det sjoveste har været at 
deltage i planlægningen og afholdelsen 
af Kulturdagene. Og så har jeg været 
glad for at skrive små artikler til Jungs-
hovedbladet. 

Men så skete der noget. Brugsen lukke-
de, og Bogbussen forsvandt. Det satte 
nogle nye ideer i gang. Torben 
(Nådeled) og jeg begyndte at drømme 
om et bibliotek på Jungshoved med 
plads på Skolen. Vi kiggede efter muli-
ge rum, og da Torben gerne ville starte 
en vævegruppe, var de gamle kontorer 
fra Sognerådsformanden oplagte mu-
ligheder. Ja faktisk de eneste mulighe-

der. Så for ca. seks år siden fik vi grønt 
lys til at gå i gang. Men først skulle der 
males, og vi fik stor hjælp af Lizzie, 
Gerd og Lise. I rummet stod en dejlig 
reol og et smukt glasskab. Men da Tor-
ben heldigvis har sit loft fyldt med al-
skens gode sager, kom der reoler ind 
samt det store bord i midten af rum-
met. Lænestolen havde jeg til overs og 
den broderede pude havde lige pludse-
lig fundet sin stol. Hvorfra den kom, 
vides ikke. 

I dec. 2012 blev der første gang skrevet 
om biblioteket i bladet, og så kom der 
gang i bogindleveringen fra beboere, 
der havde kasseret bøger. Reolerne 
kunne langsomt fyldes. I begyndelsen 
modtog vi også brætspil og puslespil, 
lydbøger på kassettebånd og DVD'er. 
Pga. manglende eller for ringe udlån er 
disse emner næsten fjernet. DVD'er 

Frivilligt arbejde (13) 
Biblioteket på Jungshoved Skole  
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fordi det ikke var lovligt pga. regler fra 
myndighederne. 

I begyndelsen var Torben og jeg sam-
men om arbejdet, men fra 2016 har jeg 
været alene om alle opgaverne. Jeg er 
meget glad for at kunne gøre gavn med 
bøger. Tidligere har der været en stor 
bogsamling på Jungshoved, så det er 
dejligt at kunne fortsætte i samme spor. 
Se blad nr. 4 dec. 2012, hvor jeg har 
skrevet om læsegrupper på Jungsho-
ved. 

En af de store overgange i min barn-
dom var, da jeg kunne læse. Min far, 
der også var læsehest, tog mig med på 
kommunebiblioteket, der lå på anden 
sal i en gammel etageejendom i Vanlø-
se. Der tilbragte jeg en del tid. Min 
læsestart var alle Sherlock Holmes bø-
gerne. Dengang fandtes ikke mange 
børnebøger. Læseglæden har jeg stadig, 
og mit hjem er nærmest isoleret med 
bøger. 

Biblioteket på skolen har i dag et stort 
udlån. Alle bøgerne er stemplet med 
”Jungshoved Skoles Bogsamling”. Når 
de er læst, lægges de i den blå ølkasse, 
der står ved døren. De fleste bøger 
kommer tilbage, men desværre forsvin-
der nogle bøger. Det er specielt ærger-
ligt, når det er en kernebog i et emne, 
jeg har prøvet at belyse så bredt som 
muligt. Fx 2. verdenskrig, eller bogen af 
Søren Ryge hvor historien om ”Holger 
og svalerne” er fortalt. Og det er jo 
vores Holger Andersen fra Bønsvig. 

Biblioteket er blevet opbygget på den 
måde, at Jungshoveds borgere eller 
brugere kommer med bøger, de vil af 

med. Jeg sætter de bedste bøger på 
plads med den tanke at højne standar-
den eller give læserne nye lånemulighe-
der. De bøger, jeg ikke bruger, bliver 
samlet og hentet af Bent, som fragter 
dem til Forsamlingshusets opbevaring. 
De bliver så solgt på det årlige loppe-
marked, så alle bøger får mulighed for 
at gøre gavn. Tak til Bent for hans sto-
re indsats, for at det hele kan nå sam-
men. 

Biblioteket har åbent i skolens åbnings-
tid, der er kl. ca. 9-22 alle dage på nær 
de dage, hvor skolen lejes ud, og i som-
merlukningen. Hvis man vil låne på 
biblioteket i den periode, kan man rin-
ge til mig og aftale en åbningstid. 

Biblioteket er inddelt i skønlitteratur 
efter alfabetet, historiebøger, fagbøger, 
madbøger, havebøger, børnebøger, 
biografier, kriminalromaner og så al det 
løse. 

Det er min plan eller mit håb, at nogle 
af Jer lånere får lyst til at anmelde en 
bog I har læst. Det behøver ikke at 
være en lang redegørelse. Anmeldelser-
ne vil så blive sat op på opslagstavlen. 

De, der kan låne, er alle beboerne på 
Jungshoved både fastboende og som-
merhusejerne og alle faste brugere af 
skolen, og så er der nogle tidligere be-
boere, der også låner som fx Leif fra 
Kalvehave, der også bidrager med go-
de bøger til os. 

Jeg håber, at alle bøgerne vil skabe glæ-
de hos alle lånere. Nyd sommeren med 
en god bog. 

Anne Okholm, Stavreby, 
mobil: 28 33 76 76 
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Søndag 1. juli kl. 9.30-12.00 
Mødested:  Kør ind ad grusvejen ved folden langs Jungshovedvej (lige ved dæm-
ningen over Jungshoved Nor). Vi mødes ved leddet. 

Turen arrangeres i samarbejde med Dansk Botanisk Forenings Øst kreds. Alle er 
velkomne. 

Turledere er Annebeth Hoffmann, Klaus Andersen og Gunvor Asbjerg. 

I Ræveholmsmose er der i 2017 blevet gennemført et større naturplejeprojekt, 
hvor ca. 10 ha mose er blevet ryddet for rød-el og hegnet for at udvide det tilgræn-
sende ekstremrigkær. Projektet er blevet støtte af Den danske Naturfond. Vi hører 
om projektet og går en tur i området for at kigge efter bl.a. sump-hullæbe, eng-
troldurt og leverurt, ligesom der stadig kan være både kødfarvet gøgeurt og, hvis vi 
er heldige, maj-gøgeurt. Måske kan mygblomst genfindes, den har tidligere været i 
området. 

Vandtæt fodtøj anbefales. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Tur til Ræveholmsmose 

Leverurt Wikipedia sump-hullæbe 
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De bedste bøger, man har læst, er ofte 
nogle, man tilfældigt stødte på, blev 
anbefalet, fandt i en bogkasse, eller 
blikket faldt på på bibliotekets afleve-
ringshylde, og man så, hvad andre hav-
de læst. Det er bøger, som berører os, 
provokerer, som udvider vores hori-
sont, eller vi ved ikke rigtig hvorfor – 
og det er måske det bedste tegn på, 
hvad litteratur kan, nemlig påvirke det 
billede vi har af os selv.  

Bøger, og det de indeholder, er en di-
rekte vej ind i andre virkeligheder, som 
man ellers aldrig ville være kommet i 
nærheden af, og det er dejligt at dele sin 
læseoplevelse, fordi det får os til at se 
på og tale om vores egen virkelighed. 
På den måde har bøger en social di-

mension, som forstærkes af hyggeligt 
samvær. 

Stavreby har to læsegrupper. Bogvalget 
træffes i fællesskab, hvorefter vi læser 
bøgerne hver især og så mødes med ca. 
halvanden måneds interval for at disku-
tere dem – men først efter at vi har fået 
vendt og drejet stort og småt, for det 
sociale aspekt vægtes lige så højt som 
det litterære. Det er dejligt at være sam-
men med ligesindede, og en af fordele-
ne  ved at være med i en læsegruppe er, 
at det giver mulighed for at læse bøger, 
man måske ellers ikke ville have læst. 

Hvorfor læsegrupper? 
At læse er et frirum, som den enkelte 
primært nyder for sig selv, men når 
man læser til brug for diskussion i læse-

Læsegrupper i Stavreby – læsning til lyst og indsigt 

Møde i en af Stavrebys læsegrupper 
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gruppen, læser man med en anden 
opmærksomhed, fordi man sætter ord 
på, hvilke følelser, stemninger, erindrin-
ger og andet der vokser frem under 
læsningen. Alle har forskellige oplevel-
ser med en bog, som man udveksler i 
diskussionen og måske dermed får øje 
på ting, man ikke selv havde set.  

Læsegrupper/læseklubber/litteratur-
kredse anses ofte for udelukkende at 
være en beskæftigelse for kvinder, og 
kvinder har da også en lang tradition 
for brug af læsestof i kollektive sam-
menhænge. F.eks. i Kvindelig Læsefor-
ening, med adresse i Gl. Mønt og sene-
re på Amagertorv i København, stiftet i 
1872 som et svar på de mange mandli-
ge klubber og privatbiblioteker, hvor 
kvinder var forment adgang. Forenin-
gen udviklede sig gennem en 90-årig 
periode til et omfangsrigt foretagende, 
med et stort bibliotek, tea-room og 
hotelvirksomhed og til et mødested for 
især borgerskabets kundskabstørstende 
kvinder. Derudover var foreningen 

centrum for storslåede fester, oplysen-
de foredrag og besøg af udenlandske 
notabiliteter som Selma Lagerlöf.  

Læsning og diskussion af litteratur i 
fællesskab går helt tilbage til oplys-
ningstidens klubber (også kun for 
mænd). De fungerede som en mellem-
ting mellem værtshuse, avislæsestuer og 
litterære saloner. Inspirationen kom fra 
England, hvor man i clubs diskuterede 
litteratur og politik eller blot hyggede 
sig i venskabeligt lag. Den mest berøm-
te og litterært orienterede klub i Dan-
mark var Drejers Klub i København, 
stiftet 1775, som også havde et stort 
bibliotek. Klubben havde mange pro-

minente medlemmer fra den litterære 
elite, men klubberne var karakteriseret 
ved, at der inden for klubbens mure 
var et ligeværdigt forhold mellem med-
lemmerne, som efter endt diskussion så 
vendte tilbage til deres plads i det uden-
for eksisterende klassesamfund. (bak-
kehussamlingen.dk). 

Som et lille kuriosum knytter Jungsho-
ved skolebibliotek an til Drejers Klub, 
idet der i det navnkundige tidsskrift 
”Minerva”, hvor redaktionen bestod af 

Titel: Møde i Kvindelig Læseforening, møde med 
bl.a. Sophie Alberti, 1915 
Billedet blev bragt på forsiden af Ude og Hjemme, 
1916, nr. 51 
Foto: Julie Laurberg & Gad  
Det Kgl. Bibliotek 

Drejers Klub 
Tegning af F.L. Bernth, 1817 
Københavns Museum 
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toneangivende medlemmer i Drejers 
klub, blev udgivet en artikel tilegnet 
pastor A.C. Faber, som i 1787 havde 
samlet et lille skolebibliotek i Jungsho-
ved ”til Hielp for de fattige Skoleholde-
re og til Nytte for alle i Skolen gaende 
Børn.” Biblioteket bestod af 21 bøger, 
mest religionsbøger, Bibel, bibelhistori-
er, salmebøger, katekismer og læsebø-
ger, men der er dog også ”Almuens 
Lærer”, et pædagogisk skrift, en lovbog, 
en agerdyrkningskatekismus og pastor 
Lüders bog om ”Potatos”. Artiklen i 
Minerva er skrevet af hans søn P.D. 
Faber, og missionen var at få almuen til 
at læse noget fornuftigt i stedet for dens 
uterlige og overtroiske viser og krøni-
ker. I artiklen kan man bl.a. læse:  
”Bønderne må gøres bekendt med den 
fortræffelige almuelitteratur, og da de 
vægrer sig ved at købe, hvor lav prisen 
så er, må de have den gratis, og det sker 
bedst ved et Slags Bibliothekers opret-
telse på Skolerne paa Landet”. Han 
regner med pengemidler fra skolekas-
sen og fra en kollekt ved bryllupper, og 
at man tillige måske kunne kræve 4 
skilling årlig af hver gårdmand og 2 af 
hver husmand og få lidt støtte af her-
redskassen.  

Ak ja, tilgængelighed er en forudsæt-
ning, der ikke kan overvurderes, og 
mange læsegrupper faciliteres af det 
lokale bibliotek. Der er i det hele taget 
kommet fokus på biblioteket som et 
aktivt litteraturens hus via oplæsnings- 
og andre arrangementer, f.eks. tilbyder 
biblioteket i Præstø sine brugere at del-
tage i ”guidet læsning”, hvor en biblio-
tekar læser en novelle, der lægger op til 

efterfølgende snak blandt deltagerne. 
Det er en metode som udspringer af 
begrebet ”guidet fælleslæsning” som 
bl.a.  ”Læseforeningen”  har introduce-
ret i Danmark.  Læseforeningen er en 
almennyttig forening stiftet under Vild 
med Ord-festivalen på den Internatio-
nale Bogdag  23. april 2010, som arbej-
der for at fremme den skønlitterære 
læsning overalt i samfundet og for at 
inddrage enhver uanset baggrund i 
stærke, læsende fællesskaber.  

Læsegruppesegmentet 
Indrømmet – det er primært kvinder 
på 50+, men hvorfor egentlig det? Der 
er sikkert mange mænd, der føler et stik 
af jalousi, når konen kommer opløftet 
og fortællende hjem fra møde i læse-
gruppen og mellem møderne sidder 
dybt begravet i den næste bog. Man 
siger, at kvinder er til fiktion og mænd 
til fakta – men det kunne være interes-
sant at udfordre denne påstand. Når 
mænd læser mere fakta, forestiller de 
sig måske, at de udnytter tiden bedre, 
men ville i en læsegruppe få den aha-
oplevelse, at fiktion også bidrager til en 
forståelse af virkeligheden.  

Fra bibliotekernes og Læseforeningens 
side gør man en særlig indsats for at 
tiltrække unge til eksisterende læsegrup-
per, eller man opretter læsegrupper 
specielt for dem. De kan selvfølgelig 
have for travlt med børn, arbejde eller 
studier, men der er en del unge, der 
deltager, som måske har brug for nær-
været som modbevægelse til det digitale 
i en tid, hvor mange konstant perfor-
mer på de sociale medier, og hvor 
blogs kan have karakter af semipublice-
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Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 
kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke eller ved 
Jungshoved Skole. 

- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns Bank, 
Præstø (banken opkræver 40 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kas-
sen i banken!! – så brug netbank).                            

På forhånd tak 

ret litteratur –  ikke ulig den populære 
genre autofiktion, som er i høj kurs 
både blandt forfattere og læsere i disse 
år. Mange frygter, at læsning af bøger 
generelt er truet; det tror jeg ikke, men 
evnen til koncentreret læsning kommer 
ikke af sig selv, og hvis man ikke i sin 
skoletid er blevet præsenteret for den 
store og den klassiske litteratur, som 
tidligere lå enhver dedikeret dansklærer 
på sinde, udnytter man ikke sin læseev-
ne helt. Jeg faldt for nylig over en lille 
bog ”Skolen og Bøgerne” af Andr. Sch. 
Steenberg fra 1905, som taler varmt og 
opbyggeligt for den gode læseoplevelse, 
at læsning af romaner ikke er for sko-
len, men for livet! At en forfatter ”kan 
sammentrænge et Menneskelivs Udvik-
ling, saa at vi har lettere ved at følge det 
og forstaa det; han kan skildre os Men-
neskene saaledes, at vi ser dem fra nye 
Synspunkter… Han kan hos os frem-
bringe de samme Følelsessvingninger, 
som dem, der har fyldt hans eget sind. 
Paa Grundlag af disse Skildringer skal 
nu Læseren ved sin Fantasi genskabe, 
hvad forfatteren har set og tænkt. Jo 
dybere vi trænger ned i Stoffet, jo bre-

dere vor Fantasi kan udmale Billederne, 
desto klarere ser vi, desto rigere føler 
vi.” Og senere ”Lærer Børnene ikke at 
læse en Roman på denne Maade, vil de 
let forfalde til Romanslugeri; de vil for-
dre at hidses stærkere og stærkere af 
Romanen, enten gennem Spændingen 
og derfor søge til Forbryderromanerne, 
eller gennem Skildringer, der medfører 
stærke Sansepirringer…” – hvilket vid, 
og han slutter med at tale om, at elever-
ne skal lære at se bøgerne som gode 
venner, der kan hjælpe dem til at leve 
livet rigere. Og det er jo det de er, de 
bøger, vi vender tilbage til igen og igen 
– gode venner. 

Har du lyst til at starte en læsegruppe i 
dit lokalområde, kan du få Præstø Bib-
liotek til at hjælpe med at bestille bøger: 
Telefon 55 36 31 02 
E-mail: praestoebib@vordingborg.dk 
Der findes også flere forslag til en form 
for drejebog til læsegrupper, f.eks. den-
ne: 
https://www.faxebibliotek.dk/page/
drejebog-for-laeseklubber 

Kirsten Thomsen  
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Postbåden ”Røret” sejler fra 1. juli 
– Velkommen om bord. 

Fartplan 2018: 
Søndage 1. juli-19. august 
Kl. 9.30: Afg. Nyord – Jungshoved Kirkehavn 

Kl. 10.30: Afg. Jungshoved Kirkehavn – Nyord 

Kl. 12.00: Afg. Nyord – Kalvehave/Camping 
Mønbroen 

Kl.12.30/12.45: Afg. Kalvehave/Camping 
Mønbroen – Nyord 

Kl. 14.15-15.00: Rundtur ud på Stege Bugt fra Nyord havn 

Kl. 15.00: Afg. Nyord – Jungshoved Kirkehavn 

Kl. 16.00: Afg. Jungshoved Kirkehavn – Nyord 

Kl. 17.00: Afg. Nyord -Kalvehave/Camping Mønbroen 

Kl. 17.30: Afg. Kalvehave/Camping Mønbroen – Nyord 

Tirsdage 3. juli -14. aug.: 
Kl. 10.00: Afg. Nyord – Stege 

Kl. 11.00: Afg. Stege -- Nyord 

Kl. 12.00: Afg. Nyord – Stege 

Kl. 13.00: Afg. Stege – Nyord 

Kl. 15.00: Afg. Nyord – Stege 

Kl. 16.00: Afg. Stege – Nyord 

Torsdage 28. juni-23. aug.:   
Kl. 9.30: Afg. Nyord – Jungshoved Kirkehavn 

Kl.10.30: Afg. Jungshoved Kirkehavn- Nyord 

Kl. 12.00: Afg. Nyord – Kalvehave/Camping Mønbroen 

Kl. 12.30/12.45: Afg. Kalvehave/Camping Mønbroen 

Kl. 14.15-15.00: Rundtur ud på Stege Bugt fra Nyord havn 

Kl. 15.00: Afg. Nyord – Jungshoved Kirkehavn 

Kl. 16.00: Afg. Jungshoved Kirkehavn – Nyord 

Kl. 17.00: Afg. Nyord – Kalvehave/Camping Mønbroen 

Kl. 17.30: Afg. Kalvehave/Camping Mønbroen – Nyord                     God tur! 

Billetpriser: se næste side 
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Billetpris 50 kr. enkelttur. Børn ½ pris. Cykler gratis. Max 12 
pass./9 cykler. 
Medlemmer af foreningen Rørets Venner sejler gratis tirsdage og torsdage 
(+diesel 10 kr) 

Årskontingent i Rørets Venner 150 kr., husstande 250 kr. Firmamedlemskab 
1500 kr. 

Henvendelse vedrørende Røret: 
perwerge@nyord.nu   eller Sms 20 87 51 38.   

Se  også: https://nyord.nu/foreninger/foreningen-roerets-venner/ 

Charter: Postbåden kan lejes ½ eller 1/1 dag hhv. 1200 kr. / 2400 kr. (+ diesel 4 
ltr/time). 

Ved stærk vind > 11 m/s aflyses turene. 

Pladsreservation telf. eller sms 20 87 51 38 
Foldere med forslag til aktiviteter kan ses på www.jungshoved.net 

mailto:perwerge@nyord.nu
https://nyord.nu/foreninger/foreningen-roerets-venner/
http://www.jungshoved.net


29 

 

Trafikudvalget har to fokusområder: 
Trafiksikkerhed og Frøen 

Vedr. Trafiksikkerhed 
Som skrevet tidligere ligger ansvaret for 
den lokale trafiksikkerhed hos de enkel-
te landsby områder. Trafikudvalget står 
selvfølgelig bi med råd og vejledning. 

Kontakt Jørgen, Henning eller Allan 
fra Lokalrådet, hvis I ønsker råd og 
vejledning (telefonnumre fremgår af 
hjemmesiden Jungshoved.net). 

Vedr. Frøen 
Frøen er kommet i gang med 2018 
med enkelte problemer med det krafti-
ge snevejr. Vi venter nu kun på at 
modtage vores nye bus, som vil blive 
en bus af mærket Ford Tourneo. 

Som noget nyt er det aftalt, at bussen 

kører som gratis kirkebil til Jungshoved 
Kirke. Derudover har vi etableret et 
samarbejde med Turbåden ”Røret”, 
således at passagerer fra Nyord kan 
blive kørt en tur rund på Jungshoved 
og til Præstø med mulighed for et be-
søg på Cafe, H.C. Andersens Verden 
og Thorvaldsen samlingen på Nysø. 

Derudover undersøger vi muligheden 
for hjælp til sommerhusejere eller gæster 
til samme ved at køre fredag eftermiddag 
fra Lundby til Jungshoved og søndag 
eftermiddag fra Jungshoved til Lundby. 

Hvis dette skal blive en realitet, vil der 
blive behov for personer, der vil køre 
søndagsturene. De nuværende 
”Frøpassere” er selvfølgelig også vel-
komne. (Henvendelse til Jørgen 53 80 
28 56, eller Allan 42 24 71 83). 

Jungshoved Lokalråds Trafikudvalg 

Blomsterfrø og bier på Jungshoved 

Lokalrådets Miljøudvalg afholdt søndag 
15. april en Frø POP-UP og foredrag om 
bier på Jungshoved Skole. Næsten 50 
mennesker kom forbi fra nær og fjern. 
Ninna Nygaard fra Bønsvig stod for 
selve frøbytte markedet, hvor dild, stok-
roser, valmuer, rødbeder, grønkål og 
meget mere kunne puttes ned i små hvi-
de poser, bringes med hjem og plantes i 
haven til gavn for mennesker og bier. 
Willy Retvig fra Foreningen Vilde Bier 
i Danmark fortalte om de vanskelige 

vilkår for vilde bier i Danmark. Ifølge 
Willy er vores haver, grøftekanter og 
marker alt for velordnede og opfordre-
de til, at vi alle dyrker giftfrie haver. 
Selv har han et skilt stående i haven 
med ordlyden ”Vild med vilje”. 

Dette arrangement var det første af 
Miljøudvalgets temadage om Naturens 
Dage, der kommer tre mere i løbet af 
efteråret/vinteren 2018. 

Lis Jespersen 
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Sikke et forår med tusindvis af blom-
strende løgplanter. Nu kom lønnen 
som fortjent for efterårets arbejde med 
at lægge løg. 

Snart blomstrer rododendronerne i 
Bøged, og det bliver et flot syn på cy-
kelturen Jungshoved Rundt 10. juni og 
for de mange andre, der hvert år lægger 
vejen forbi. 

Når bladet kommer i juni, skulle blom-
sterkummerne rundt omkring på 
Blomsternes halvø være tilplantet. Igen 
i år har mange frivillige påtaget sig rol-
len som blomsterpassere til de ca. 20 
krukker, vi har på offentlige steder.  

Det blev alligevel muligt igen i år at 
modtage 100 planter fra Vordingborg 
Kommune, men de holder fast ved 
beslutningen om ikke at levere frem-
over. Det er vi kede af og må finde nye 
veje til næste år, for selvfølgelig skal vi 
have blomster på Blomsternes halvø. 
100 planter rækker ikke så langt, så 
frivillige bidrag har været nødvendige. 
Tak for dem. 

Jeg håber, vi igen i år kan få fine spon-
sorpræmier til en konkurrence om årets 
flotteste blomsterkumme. 

Med ønsket om en blomstrende som-
mer,  

venlig hilsen,  
Lise Jacobsen, Jungshoved Lokalråd 
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Udvalget glæder sig over det fine frem-
møde til vores traveture i vinterens løb 
ad de forskellige ruter her på Jungsho-
ved. Der kommer flere ture efter 1. 
oktober. 

Vi glæder os til at cykle Jungshoved 
Rundt 10. juni og til traveturen Jungs-
hoved Rundt 18. august. Begge dage 
plejer at byde på smuk natur, god moti-
on og hyggeligt samvær. 

Sammen med Postbåden Røret har vi 
lavet ny sejlplan, som passer bedre til 
gæster fra Nyord og for os på Jungsho-
ved. Der sejles om torsdagen og om 
søndagen i år, da det har vist sig, at 
lørdage er mindre egnet bl.a. fordi, det 
er skiftedag i sommerhusene. Som 
noget nyt i år kan gæster uden cykel fra 
Nyord fortsætte med delebussen Frøen 
til fx en sightseeingtur halvøen rundt, 
et besøg i teaterparken H.C. Andersens 
Verden, en tur til Naturområde Sydgår-
den, en tur til Thorvaldsens Samling i 
Præstø eller lign. Folderne fra sidste år 
er revideret og vil udkomme i et min-
dre oplag til turistinfo-steder. Har man 
endnu ikke prøvet en tur med Røret, 
kan det varmt anbefales. På Nyord kan 
man gå til det hele, kirken, det lille mu-
seum, spisesteder, gallerier, naturlege-
plads, fugletårn m.m. På cykel kan man 
nå en dukkert fra Ulvshale strand eller 
med gode ben en tur til Stege. Båden 
sejles af frivillige, uddannede folk, og 
andetsteds her bladet kan man se sejl-
plan, priser, og hvordan man booker. 

Vordingborg Kommune har fået ny 
naturvejleder, Christina Kaaber-Bühler, 
som vi mødes med 17. maj. Vi glæder 
os til at samarbejde med Christina. 

Desuden arbejder udvalget videre på 
ideen om at lave en frugtlund med 
legeplads, shelterplads, petanquebane, 
motionsplads, bålhus m.m. i Jungsho-
ved By, gerne på den gamle boldbane. 
Der er ikke tale om en frugtplantage, 
men et sted, hvor der vælges frugtbæ-
rende træer og buske som beplantning.  

Vordingborg Kommune er ejer af om-
rådet og i ”Vordingborg Kommunes 
Grønne planer for Jungshoved” fra 
2013 er området udlagt til formål som 
dette.  Vi er p.t. i dialog med VK om 
mulighederne, og når vi ved mere, ind-
kaldes til et møde/workshop, før der 
lægges endelige planer. 

For at få inspiration og for at høre, 
hvordan andre har løst en lignende 
opgave, var hele udvalget på tur til 
Mern og Ørslev 18. marts – selvfølgelig 
kørende i Frøen. Det var en rigtig god 
tur, hvor vi mødtes med begge steders 
meget engagerede lokalråd, som viste 
rundt og fortalte på deres ”oaser”. I 
Mern har de frugttræer og buske, lege-
plads og bålhus på området ved åen 
bag ved præstegården, og i Ørslev har 
de plantet en frugtlund på en tidligere 
gartnerigrund. Desuden har de nogle 
kløverstier (vandreruter i forskellige 
længder, som udgår fra samme punkt) 
med gode rastepladser undervejs. Vi 
håber, ideen om en frugtlund som 

NYT FRA LOKALRÅDETS 
TUR- OG NATURUDVALG 
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samlingssted for børn, unge og ældre 
kan blive en realitet. 

På Naturområde Sydgården er der 
mange besøgende og mindst én frisk 
børnefamilie har overnattet i shelteren, 
mens det var vinter. Arbejdsgruppen, 
som passer stierne, p-pladsen og shel-
terpladsen, har været på job med saks, 
rive og skovl. Næste projekter bliver at 

forbedre døren til det ellers fine mult-
toilet, lave stativ til skraldespanden, så 
den ikke vælter i vinden, og male stol-
perne. 

På gensyn – 

et sving ud i naturen. 
Venlig hilsen, 

Lokalrådets tur- og naturudvalg 

Jungshoved – et sving ud i naturen  

Vil du med på travetur Jungshoved 
Rundt? 
Lørdag 18. august kl. 10.00 fra 
Jungshoved Kirke til ca. kl. 16.00 samme sted. 
Menighedsrådet serverer morgenkaffe til deltagerne i Rejsestalden ved siden af 
kirken fra kl. 9.30 og venter med kaffe og kage samme sted, når vi kommer tilbage. 

Jungshoved Rundt er blevet en tradition. Som tidligere år nøjes vi med at gå sognet 
rundt, og turen bliver ca. 22 km. Der vil blive pauser undervejs til afslapning, mad 
og drikke, måske et havbad, og til at nyde de smukke udsigter.  

Alle er velkomne. Medbring mad og drikke. Tag tøj og sko på, der passer til vejret.  

Der vil blive sørget for servering af frugt, kaffe/te og kage undervejs.  

Pris pr. deltager: 25 kr. til at dække udgifter til servering. 

På kortet nedenfor kan du se ruten – og ikke mindst pausestederne!  

Se mere på www.jungshoved.net under menupunkt vandreture. Her kan du også 
læse mere om området, turen går igennem. 

I tilfælde af heldagsregn aflyses turen, og du vil blive kontaktet. 

Meld dig til på mail lisejacobsen1@gmail.com eller på sms 24 45 31 47 senest 17.8. 
Tak. 

Husk navn, adresse og tlf. nummer ved tilmelding, tak. 

På vegne af Menighedsråd og Lokalråd, på gensyn 
Bent Pedersen, Knud og Lise Jacobsen 
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Velkomstmødet for nye beboere på Jungshoved 
Mødet 8. april blev desværre aflyst på grund af 
for få tilmeldte.  

Vi prøver igen 30. september kl. 14.00-16.00. 
Nærmere følger i næste blad. Indtil da er der 
mange andre tilbud med muligheder for at lære 
området og dets beboere at kende. Se mere her i 
bladet eller på www.jungshoved.net  

Vi håber, nye beboere vil blive godt modtaget i 
deres nye landsbyer og glæder os til at møde jer i 
september. 

Udvalget for turisme og bosætning, Jungshoved Lokalråd 
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Djævle, viser og andre gode sager – 
eller dødedans eller folkevisedans 

Artiklens titel kunne også have været: 
”Hvad Jungshoved kirke gemmer”. På 
kirkens vestvæg findes nemlig en sær-
deles interessant kalkmalerifrise, hvor 
en elegant djævel danser med i en kæ-
dedans, som den kendes fra Færøerne i 
nutiden og fra dansk middelalder, hvor 
den er beskrevet i folkeviserne. Djæv-
len er tydeligvis ude på at lokke de un-
ge, velklædte – og formentlig adelige – 
mænd og kvinder på glatis. Han har en 
pige i hver hånd. Den ene svinger i 
kådhed med sit lange, udslåede hår og 
vrikker indbydende i hofterne, den 
anden svajer ligeledes hengivent og 
erotisk med kroppen. Sidstnævnte bæ-
rer desuden et hårsmykke af form som 

en krone, noget folkeviserne også tit 
omtaler, når de unge jomfruer går til 
dans. De såkaldte trylleviser (en under-
genre af folkeviserne) ynder at fortælle 
om overnaturlige væsner, der sniger sig 
ind på giftefærdige unge mænd eller 
kvinder for at forvolde deres under-
gang. Dog findes der i de danske trylle-
viser, i modsætning til hvad der er til-
fældet i de beslægtede engelske, ingen 
djævle, men derimod elverpiger, der 
lokker unge mænd, og endvidere dæ-
moniske hav-væsner, der lokker unge 
kvinder. Jungshovedfrisen emmer af 
folkevisestemning, og det er let at fore-
stille sig, at lignende festlig kædedans 
har fundet sted på den nu forsvundne 

 Djævledans/folkevisedans i Jungshoved Kirke – forførende djævel i folkevisedans på kirkens vestvæg. 
Ukendt kunstner. Ca 1450.  
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borg – omgivet af grønne volde, der 
stadig kan ses – der har ligget ganske 
nær kirken. Frisens inspirationsgrund-
lag har således ikke været langt væk.  

Dansefrisen i Jungshoved kirke har 
længe fejlagtigt været beskrevet som 
”en dødedans” og er karakteriseret 
som sådan i ældre opslagsværker. En 
dødedans fra ca. 1500 findes derimod i 
Nørre Alslev kirke på Nordfalster. En 

dødedans kræver, at dødninge 
(skeletter eller halvt opløste lig i deres 
ligsvøb) danser afvekslende med leven-
de mennesker (først en dødning og så 
et menneske og så fremdeles) i hierar-
kisk orden – ofte fra kongen, over bi-
skoppen til adelsmanden og bonden, 
som det finder sted netop i Nørre Als-
lev. Det er også tydeligt, at de levende 
mennesker her meget modvilligt lader 
sig trække med af de vildt spjættende 
og dansende dødninge, der griber dem 
ved håndleddet, hvorimod de festklædt 
unge mennesker i Jungshoved – tyde-
ligvis af samme stand, adelige mænd og 
kvinder i broget blanding – så udpræ-

get er med på spøgen, når en lokkende 
og flot djævel prøver at forføre dem. 
Han er høj og velskabt, ganske vist 
sort, men nødtørftigt forklædt med 
krone på hovedet og muligvis sporer 
på fødderne. Den nu noget medtagne 
og smuldrende frise har rummet et par 
djævle mere, temmelig tilfældig fordelt, 
i modsætning til dødningene i Nørre 
Alslev.  

Undertegnede, som i 1999 opdagede 
fejl-kategoriseringen af Jungshoved-
frisen og skrev om den i Svøbt i mår. 
Dansk folkevisekultur 1550-1700, Bind 2, 
ss. 497-463 (København, 2000), holdt 
foredrag om frisen onsdag 18. april i  
Rejsestalden tæt på kirken. Hvor man 
bagefter ved selvsyn kunne overbevise 
sig om kunstværkets unikke kvaliteter. 
Frisen er særdeles ekspressiv og ca. 1 
meter høj, og den har endvidere oprin-
delig strakt sig over hele kirkens vest-
væg – rester ses endnu under det sene-
re indsatte vindue og bag det (meget) 
senere opstillede orgel. Det med den 
”mindre fine” vestvæg er vigtigt – her 

Dødedans fra Nørre Alslev Kirke på Nordfalster – datering 1500-1520. Elmelundsmesterens værk.  
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har man kunnet anbringe dansescener, 
når de blot indeholdt en moralsk ad-
varsel, hvorimod østvæggen oppe ved 
koret har skullet indeholde noget deci-
deret religiøst, fx som i Jungshoved, en 
korsfæstelsesscene – malet af en anden 
og i øvrigt langt mindre talentfuld 
kunstner. 

Da jeg i sin tid – nærmest ved et tilfæl-
de – ”opdagede” Jungshovedfrisen, 
forelagde jeg mine overvejelser på et 
seminar, hvor nu afdøde Ulla Haa-
strup, redaktør af Danske Kalkmalerier 1-
7+registerbind (København 1986-
1992) var kommet til stede – netop for 
eksplicit at give mig ret i, at frisen var 
fejlregistreret i det store kalkmaleri-
værk. Hun havde nu, på min opfor-
dring, ved selvsyn været nede og over-
bevise sig om det. Det drejede sig tyde-
ligvis om en ”djævledans” ikke en 
”dødedans”, var både hun og jeg enige 
om, og den var i de gængse opslagsvær-
ker dels navngivet forkert, dels dateret 
forkert, nemlig til ca. 1500.  Ca. 1450 er 
nok mere korrekt. Frisen er 
”højgotisk”. 

Mesterværket i Jungshoved burde være 
lige så kendt som dansefrisen fra Ørs-
lev kirke på Vestsjælland (gengivet i 
talrige litteraturhistorier), der gerne 
dateres til ca. 1350, og som ligeledes 

afbilleder unge, dansende adelige 
mænd og kvinder, jomfruerne med 
krone på håret. Når vi folkeviseforske-
re er så glade for dansefriser, skyldes 
det, at det sjældent er muligt at jævnfø-
re kalkmalerier og folkeviser, eftersom 
kalkmalerier gerne har et udpræget 
religiøst indhold. Fx har den såkaldte 
”Elmelundsmester”, der har udfoldet 
sig både på Møn i Elmelunde kirke og 
Fanefjord kirke – og på Nordfalster i 
Nørre Alslev, haft en svaghed for bil-
ledlige fremstillinger af hele biblen. Og 
viserne er som hovedregel meget lidt 
religiøse, ja somme tider direkte i oppo-
sition til kristendommen, idet slægts-
sammenholdet og den heraf afledte 
hævnpligt sættes over kristen moral – 
og hermed også over landskabslovenes 
moral. Men dansescenerne virker som 
sagt som direkte taget ud af viserne. 
Desuden bidrager eksistensen af de 
omtalte dansescener til en forsøgsvis 
datering af viserne. Hele deres univers 
hører til i middelalderen fra ca. 1200 til 
ca. 1536, men de ældste håndskrifter – 
bortset fra et par fragmenter – stam-
mer først fra 1500-tallet. Vi er imidler-
tid en del forskere, der ikke desto min-
dre tror, at viserne er blevet til i middel-
alderen og derefter mundtlig overleve-
ret, således at de ved nedskriften har 
eksisteret i forskellige, noget afvigende, 

Folkevisedans. Ørslevfrisen – Ørslev kirke tæt ved Holsteinsborg, Vestsjælland. Datering ca. 1325- 
1350.  
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men dog genkendelige versioner. Og vi 
ved med sikkerhed, at kædedansen har 
været akkompagneret af visesang. 

Når man betragter Jungshovedfrisens 
”djævledans”, kan man godt få associa-
tioner til de danske trylleviser, fx til 
Nøkkens Svig (DgF 39), hvor kædedan-
sen med unge mennesker af begge køn, 
der glade og overmodige viser sig frem 
for hinanden, er bekskrevet, mens den 
uheldssvangre afslutning foregribes ved 
omkvædets tungsindige stemning: 

Der ganger dans udi kongens gård, 
-Under lide (ved skrænten)- 
Der danser møer med udslaget hår.  
-Mig tyktes det er tungt at ride.- (str. 1) 
Der danser møer med udslaget hår, 
 der danser riddere med dragent sværd. 
(str.2) 
Der danser riddere med draget sværd, 
Kongens datter hun for dem kvær 
(kvæder) (str.3). 

Pigen synger så smukt, at nøkken hører 
hende helt ude i vandet, hvor han har 
hjemme. Han forklæder sig som en 
jordisk ung mand og får overtalt hende 
til, at de sammen skal ride bort. Målet 
er den kongeborg, han angiveligt ejer. 
Hun aner først uråd, da han standser 
ved ”så vildt et vand”, og kort efter 
trækker han hende med i dybet. Det 
sidste, man hører, er hendes fortvivlede 
skrig, der lyder ”så langt af led”. I den 
engelske parallelvise James Harris (The 
Daemon Lover) bliver heltinden klar 
over, at hun er på gale veje, da hun 
efter at være blevet lokket ombord på 
forførerens skib, får øje på hans djævle-
fod – efter dansk tradition hestehoven, 

efter engelsk ”the cloven foot”. Forfø-
rere kan se uimodståelige ud, men vil 
efter kort tid afsløre deres sande natur. 
Angående Jungshovedfrisen: djævlen 
har meget at tilbyde, ”al verdens herlig-
hed”, og kan synes ikke så lidt mere 
tiltrækkende og spændende end nor-
male bejlere, men galt går det jo til 
sidst. 

Hvad de danske trylleviser angår: her er 
såvel mænd som kvinder hjælpeløst i 
deres drifters og længslers vold. De 
lader sig binde af naturen og glemmer, 
de er skabt med en fri vilje til at sætte 
sig mod instinkternes herredømme. 
Eller anderledes formuleret: De får 
gennem mødet med naturens dæmoni-
ske væsner et indblik i en langt større 
og farligere verden end den lovformeli-
ge og velregulerede, som sædvanen, 
slægten, moralen – og måske slet og ret 
virkeligheden – kan tilbyde dem. 

Og her er vi tilbage ved Jungshoved 
kirkes dansefrise – og den djævelske 
fristelse af de unge jomfruer. 

Lise Præstgaard Andersen, 
lektor emeritus, 
Syddansk Universitet 
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Bladet har flere gange fortalt om natur-
projektet på Sydgårdens arealer i Rone-
klint, hvor den trængte løvfrø har fået 
nye, lavvandede søer at boltre sig i. 
Men der har været en lille bekymring, 
for kunne løvfrøerne nu også finde vej 
hele vejen til vandhullerne på Bønder-
nes Egehoved, så den lille bestand fik 
et større areal at udvikle sig på?  

Derfor fik de nye ejere af Skippergår-
den (Lise og Jesper, som man kan læse 
mere om i bladet nr. 4/2017) en lidt 
usædvanlig henvendelse fra Vording-
borg Kommunes naturpleje: ”Kunne I 
ikke tænke jer, at vi gravede nogle hul-
ler i jeres mark, nu vi alligevel er ude 
med de store maskiner?” Hullerne 
skulle så give frøerne en række spring-
brætter fra Bøndernes Egehoved.  

Det spørgsmål måtte der lige tænkes 
lidt over. ”Nu har generationer af land-
mænd arbejdet på at planere jorden så 
meget som muligt for at undgå blankt 
vand på marken, så det var på sin vis 
som at sætte udviklingen i bakgear”, 

fortæller Jesper. ”Men ved nærmere 
eftertanke ville søerne ikke være i vejen 
for at dyrke marken i mindre felter. Det 
har man gjort tidligere, og det passer 
fint til de afgrøder, vi gerne vil have, fx 
et felt med humle til min ølbrygning”, 
fortsætter Jesper.  

Kommunen fik lov at gå i gang og ud-
nyttede de naturlige lavninger i marken. 
Så nu er det kun lidt bar jord og nogle 
dækspor, der afslører, at naturen har 
fået en hjælpende hånd med otte små-
søer på i alt omkring 10.000 kvadrat-
meter.  

Kort efter kom kvægholderen på Syd-
gårdens arealer lidt i bekneb, for de 
tunge Galloway køer sank langt ned i 
det fugtige område. ”Så indtil videre 
deler de nu mark med løvfrøerne, og 
det passer kvæget godt at have både 
vand og lidt højdedrag at søge op på”, 
fortæller Lise.  

Fremover vil hun og Jesper gerne gen-
etablere den gamle trampesti og sætte 
et hegn op langs med denne, så der kan 

Nye springbrætter for løvfrøer på Skippergårdens mark 

Fra p-pladsen ved naturområdets shelter kan man se et par af frøernes nye springbrætter 
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være kvæg mod nord og afgrøder mod 
syd. ”Det bliver altså ikke et nyt natur-
område med offentlig adgang, men 
man er selvfølgelig velkommen til at gå 
ad trampestien, når den er klar. Derfra 
kan man så gå videre til vadestedet 
over Ambækken”, forklarer Jesper, der 
endnu ikke ved, hvornår de når til den 

opgave, for der er ret mange andre ting 
at gribe i på Skippergården. 

Vil man se området med de nye søer, 
kan man fx parkere ved naturområdets 
shelterplads og fortsætte til fods nordpå 
ad grusvejen langs markens vestlige skel. 

Jørgen B. Svendsen 

Mens sneen daler ned udenfor, er jeg så 
heldig at have besøg af M.C. Hansen 
himself, en musiker med noget på hjer-
te, som man både kan høre i hans san-
ge, i fortællingerne mellem sangene og 

på sådan en formiddag i marts.  

Det blev en samtale, der kom vidt om-
kring, og som tog udgangspunkt i hans 
musikalske rejse. M.C. er ikke rundet af 
en musikudøvende familie – men mine 
forældre har altid interesseret sig for musik og 
tog mig med ud at høre koncerter, og jeg sang 
med min mormor, som kunne salmebogen og 
højskolesangbogen udenad. Han fik en gui-
tar til sin 18 års fødselsdag, og så starte-
de en lang proces med at lære håndvær-
ket at spille guitar og med at finde sin 
helt egen tone og stemme. Det blev via 
bluesmusikken, som en god ven intro-
ducerede ham til. Blues er frem for alt 
stemning, og netop stemning, enkelt-
hed og plads til at være sig selv har han 
taget til sig ind i folk musik. Jeg skulle 
have været ung i 70erne, da folk musik fik sin 
revival, siger M.C. Der var noget i den mu-
sik, der talte til mig på en anden måde end 
80er og 90er musikken.  

Ind i musikken med Jungshoveds singer-songwriter 
En samtale med M.C. (Mads Christen) Hansen, som 9. marts vandt Danish Music 
Award Folk prisen som årets folk sangskriver. Prisen går til en kunstner, hvis sange 
indeholder kunstnerisk originalitet og personlighed – med sproglig kvalitet, tyngde i tekst-
indhold og melodimateriale samt sammenhæng mellem tekst og melodi. 
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Det var også en ven, der for omkring 
10 år siden introducerede ham for sin-
ger-songwriteren Townes van Zandt 
(1944-97), der indskriver sig i country/
folksanger traditionen i Texas. Via den-
ne sangtradition lærte M.C. sig at spille 
guitar på den specielle Travis picking-
måde. Van Zandt er et musikalsk for-
billede i en sådan grad, at hvis der er en 
sang, M.C. ville ønske, at han havde 
skrevet, ville det være van Zandts ”If I 
needed you”, (søg på YouTube) Det er 
en sang, der næsten ikke indeholder nogle ord, 
men som alligevel siger det hele. Den er bedre 
end mine bedste sange, og jeg kommer nok 
aldrig i nærheden af den. Man jagter det subli-
me hele livet, og engang imellem strejfer man 
det, som oftest fordi man glemmer sig selv – det 
er dér, man spiller bedst. M.C. fortæller, at 
de største musikalske stunder ikke altid 
finder sted på scenen, men f.eks. i en 
jam ved bålet ved Kerville festivalen i 
Texas, hvor guitaren går på omgang. 
Det er svært at forklare andre, der ikke spil-
ler, hvad det er der sker, men det er som om, vi 
har en pagt med hinanden. 
Vi bevæger os videre i grænselandet 
mellem blues, folk og countrymusik. Jeg 
er også vild med bluegrass, men det har jeg 
ikke på repertoiret, for det er så fast defineret 
en genre, at så ville det blive M.C. Hansen, 
der leger bluegrass, og er der noget, M.C. 
er bevidst om, er det, at hans musik 
kun når ud over rampen, hvis han er 
sig selv. Jeg spiller M.C. Hansen musik, dvs. 
jeg spiller på min egen måde, uanset hvilken 
sammenhæng og genre jeg spiller i. Vi taler 
om publikums lydhørhed, om at føle 
sig forbundet, og om hvad der sker, når 
det en sjælden gang ikke sker, som of-

test fordi rammerne er forkerte, og han 
er placeret i en sammenhæng, hvor det 
er svært at nå publikum, på store sce-
ner f.eks., eller hvis konceptet er, at 
folk går til og fra. Min musik er som et 
teaterstykke, og man må være med fra start til 
slut og høre, hvad jeg fortæller mellem numrene. 
Men M.C. er så rutineret, at han efter-
hånden på forhånd kan se, hvis ram-
merne er forkerte, og folk ved godt, 
hvad de kommer til, når han giver kon-
cert, for han har turneret med stor suc-
ces siden 2003. Er erfaringen blevet 
større, er ydmygheden dog intakt. Når 
folk siger, at det var en stor oplevelse for dem, 
fejer jeg det ofte hen. Som musikere tænker vi 
ikke over det, det er jo ikke et mysterium, den 
ene starter, og den anden følger med, og så tør 
man godt kaste sig ud på dybt vand – et sted 
jeg befinder mig rigtig godt.  

Gode ideer skal bearbejdes, og proces-
sen med at skrive tekster og melodier 
kan ikke forceres, de er færdige, når de 
er færdige. Vi taler om musikken som 
en nødvendighed, et behov for at ud-
trykke sig, hvor inspirationen ikke nød-
vendigvis kommer i det tidsrum, man 
havde afsat i dag, men snarere i de 5 
min., hvor man venter på de andre, 
inden man skal ud ad døren. Man er 
nødt til at indrette sig, så der er plads til 
den travle hverdag, der er præget af 
faste rutiner, og til den kreative proces 
som en modbevægelse. Og M.C. hol-
der af rutinerne, at få datteren i tøjet, 
fortælle hende historier, fodre dyrene, 
vaske op, rydde op i haven osv. Som 
noget forholdsvis nyt er M.C. også 
begyndt at komponere og synge på 
dansk, og er i gang med at oversætte 
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eksisterende numre til dansk. At synge 
på et fremmed sprog skaber alt andet 
lige en distance i forhold til, når man 
synger på sit eget sprog, så er man sig 
selv, og det er noget, M.C. oplever, at 
publikum kvitterer for.   

På spørgsmålet om hvilken sang M.C. 
synes er hans bedste, kommer det 
prompte: ”With Any Luck” (søg på 
YouTube) fra albummet af samme 
navn, og det var da også det album, 
han vandt prisen for. Baseret på en 
sand historie om morfaren, familiens 
fyrtårn, som satte sig op til at fejre sit 
guldbryllup, og som døde under selve 
festen foran hele selskabet. Sådan døde 
morfarens far i øvrigt også – en utrolig 
historie i sig selv. Og M.C. er en rigtig 
story-teller, så det er ikke så underligt, 
at vi tager hans historier til os, både 
dem i sangene og imellem sangene, for 
vi synes genetisk at være sporet ind på 
de gode historier, vi vil høre, hvordan 
de ender. Sangen har M.C. også brugt 
til at spejle sig i morfaren og i sin fami-
lie i det hele taget. Jeg bliver snart 40, og 
det er slut med at være ham den unge. Men 
ham, jeg ser i spejlet om morgenen, har ikke 
nogen alder, jeg ser heller ikke mit skæg. Det 
gode ved det, jeg laver, er, at alder ikke betyder 
noget, og når man står på scenen, er det kun 
en fordel ikke at være helt ung, fordi jeg nu er 
bevidst om, hvilke virkemidler jeg har. Man 
har mere pondus og substans. Talen falder 
på Bob Dylan, et andet stort forbillede 
med substans; der er ingen over, ingen ved 
siden af ham, det bliver ikke bedre! Som musi-
ker gør han det samme som os andre, samme 
akkorder, samme melodilinjer, de samme ord, 

han gør det bare på en måde, som man kan 
ærgre sig over, at man ikke selv fandt på.  

M.C. er vokset op lidt nord for Præstø, 
på Mosebølle/Vindbyholt egnen, og 
flyttede i 2011 til Jungshoved, hvor han 
kom som barn, bl.a. på skovture til 
Slotsbanken. Vi taler om, hvor dejligt 
her er, om den helt særlige natur, f.eks. 
på Bøndernes Egehoved, hvor land-
skabet er gammelt og virker selvsået. 
Det er som at træde ind i Narnia, siger 
M.C. – det fantasiland, som forfatteren C.S. 
Lewis skabte i sine bøger. Det var også ham, 
der sagde: ”we read to know we are not alo-
ne” (vi læser for at vide, at vi ikke er alene, 
red.), en sandhed der også gælder de gode sange, 
som kan fortælle, at du er ikke den eneste, der 
har det sådan her. Sammen hopper vi på vog-
nen og lader musikken føre os et godt sted hen. 

M.C. var ikke tilstede ved prisoverræk-
kelsen, da han spillede koncert andet-
steds, men en hilsen fra ham blev læst 
op fra scenen, her er et uddrag: 
– Tak for prisen, jeg ved præcis, hvor den skal 
stå. Den skal stå på hylden mellem min mor-
mors højskolesangbog og min morfars lomme-
ur. Der, hvor alle mine ideer ligger og modner, 
indtil det bliver tid til at tage emner fra hylden 
og med ud til jer. 

Kirsten Thomsen  
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For enden af en grusvej omgivet af 
æbletræer findes en lille verden fuld af 
eventyr. 

H.C. Andersens Verden har i år åbent 
fra 1. juli til 5. august. Kun mandage 
lukket. 

I år tager vi fat i Nattergalen som ny 
professionel forestilling. Nattergalen, 
som efter sigende blev skrevet færdig 
på Nysø. Det er ikke sjældent, natterga-
len høres på Jungshoved. Så står tiden 
stille et kort øjeblik. Man bliver mindet 
om livet og poesien. Om travlhed og 
vigtigheden i at være til i nuet. 

I H.C. Andersens Verden bliver vi 

mindet om de eventyr, vi troede, vi for 
længst havde glemt, men som vi måske 
alligevel har gemt et sted i vores hjerte.  

H.C. Andersens Verden er bygget op 
af små huse med tårne og spir og be-
boet af figurer, som de fleste af os stif-
tede bekendtskab med i vores barn-
doms højtlæsningsbøger: En lille pige 
på et åkandeblad, Kejseren af Kina, 
den lille Kokkepige, en ung knægt på 
en gedebuk med en træsko i hånden og 
Den grimme Ælling er nogle af de figu-
rer, man vil møde i Teaterparken som-
merem igennem i H.C. Andersens Ver-
den. 

Dramaskolen spiller Den grimme Æl-
ling.  Det er nu fem år siden, den blev 
spillet, og de børn fra den gang er ble-
vet store. De er forvandlet til svaner. Vi 
er så heldige i H.C. Andersens Verden, 
at nogle af de unge stadig kommer igen 
og er med til vores unge camp i slut-
ningen af juli. Det er et privilegium at 
få lov at følge børnene igennem nogle 
vigtige år, fra små børn til teenagere. 

Vi får ofte stillet spørgsmålet: Hvad 
kan en mand i sort tøj og høj hat – 
med en bog under armen, et underfun-
digt smil på læben og en påfaldende 
karakterfuld og i størrelse ganske anse-
elig næse – fortælle os i dag 100 år se-
nere. H.C. Andersens eventyr kan der 
stadig være god grund til at finde frem 
og gå på opdagelse i – på ny.  

Især i en tid, hvor alting går helt utroligt 

H. C. Andersens Verden ved Præstø 
 beliggende i Skovhuse på nordsiden af  det skønne 

Jungshoved 
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hurtigt, og mange af os har travlt med 
at vise perfekte og fejlfri liv frem på de 
sociale medier, kan vi få brug for no-
get, der kan løfte os ud af vores stresse-
de og stringente hverdag. Noget, der 
kan minde os om, at livet også kan 
være skønt, skørt, skævt og ganske 

vidunderlig uperfekt, strittende i alle 
retninger – som Nattergalens vidun-
derlige sang, siger scenograf og kostu-
mier Tanja Bovin.   

Det kan eventyret!  
www.hcandersensverden.dk 

Mit yndlingssted på Jungshoved (13)  

Jeg hedder Tage Klee og er fotograf – 
og det er også min indgangsvinkel til at 
tage rundt og tage billeder af Jungsho-
veds smukke natur. 

Et af mine yndlingssteder er Jungsho-
ved slotsområde, hvor jeg jævnligt ny-
der udsigten fra toppen af slotsbanken 
– her kan man se Bøgestrømmen og 
Nyord mod sydøst, og kigger man 
mod syd, ser man forfatteren Knud 
Romers stråtækte fiskerhus. Knud ud-
giver forresten her den 8. juni en ro-
man, han har skrevet på i 12 år, der 
hedder ”Kort over Paradis”, og her 
hentyder han naturligvis til Kragevig, 

Jungshoved og Præstø området. Jeg 
har været så heldig at levere forsidebil-
ledet til denne nye roman.   

Kigger vi mod vest, ser vi de smukke 
marker, der omkranser Gl. Oremands-
gård, og her har jeg også slået mine 
folder tidlige morgener, hvor jeg har 
fanget Jungshoved Kirke, slotsområdet 
og Bøgestrømmen i solopgangens far-
verige lys. 

Drejer vi hovedet mod nord, ser vi den 
smukke, historiske Jungshoved Kirke, 
jeg også har nydt at fotografere i alle 
vinkler. Og ikke mindst ser man også 
den hyggelige lille havn, der ligger godt 

Jungshoved Kirke i morgensol taget fra Gl Ormandsgaard 
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beskyttet i det lavvandede Jungshoved 
Nor. Se billedet herunder, som jeg tog 
en tidlig morgen i april fra toppen af 
slotsbakken med mit super stativ, der 

er 7,5 meter højt. Planen var, at jeg ville 
tage solopgangen mod øst fra toppen 
af slotsbanken med mit høje stativ – 
men de 7,5 meter stativ var ikke nok til 
at nå op over trætoppene – så i stedet 
tog jeg det mod nord, og det er jeg 
egentlig meget godt tilfreds med. 

Når man står der på toppen af slotsban-
ken, kan man godt forstå, at slotsbor-
gen havde en strategisk vigtig beliggen-
hed helt tilbage til kong Valdemars tid. 

Her kunne man fra borgen overskue 
det meste af Bøgestrømmen for fjendt-
lige skibe – samtidig kunne man have 
kampklare skibe liggende i det beskytte-
de nor. Så jeg vil anbefale, at man går en 
tur her – mærk den smukke natur, og få 
en snert af historiens vingesus. 

Tage Klee 
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Et indblik i baronesse Astrid Stampes 
tanker og handlinger 

Hvem var Astrid Stampe, Nysø, der grundlagde 
Dansk Kvindesamfund på Jungshoved? 

Af Anna Sarah Rye Vestergaard 

… fortsat fra marts 2018 

Interessen for kvindesagen og 
de fire evangelier  

(Billede: Jonna 
Drewsen Stampe) 

Grundlaget for 
Astrids interesse 
for kvindesagen 
blev anlagt i barn-
dommen. 

Hun havde allere-
de i 12-årsalderen 

bemærket de forskellige rettigheder og 
adfærdsnormer for forældrene. Hun 
fortæller, at hendes far, der var en god 
og kærlig natur, men heftig, kunne sige 
et tyende op, som moderen nødigt ville 
af med. Men begge forældre gik ud fra, 
at det var faderen, der bestemte, fordi 
han var manden. Havde han, siger 
Astrid, ikke været opdraget i den fore-
stilling, ”at manden var den, der rådede 
over alle ting i hjemmet”, havde han 
sikkert lært at beherske sin heftighed 
bedre. 

Astrid Stampe reflekterede over det, 
hun oplevede, og kunne i barndom-
men aldeles ikke forstå, hvorfor mode-
ren skulle adlyde faderen. Især en ting, 
ærgrede hende, hendes mor, der var 
grundtvigianer, ville gerne deltage i 
nogle grundtvigianske møder hos Jens 
Olsen i Sjolte (hans gård hedder nu 

Lisbeths Minde). Men ikke sjældent 
skete det, at hun fik nej til at låne vog-
nen. Da Astrid så en dag gik tur sam-
men med moderen i Fruertykket, 
spurgte hun, hvorfor moderen ikke 
uden videre sendte bud til stalden og 
lod spænde for. Det hedder sig jo, sag-
de Astrid, at ægtefæller har fælleseje, så 
måtte moderen da også have samme 
rådighed over hestene som faderen.  

Jonna Stampes svar ansporede herefter 
Astrid til at læse evangelierne igennem. 
Idet moderens svarede: ”Du må huske, 
at der står i skriften, at hustruen skal 
være sin mand underdanig, så det må vi 
alle bøje os for.” Astrid læser med 
spænding de fire evangelier igennem og 
satte streg ved alt, hvad Kristus havde 
sagt. Og til hendes store glæde opdager 
hun, at Kristus intet havde sagt, som 
stiller kvinden under manden. Det var 
apostlene, der sagde at: ”Kvinden skul-
le være manden underdanig, og at kvin-
den skulle tie i menigheden.” Apostle-
ne var jo mennesker og opdraget af 
mennesker, derfor kunne deres ord 
ikke være lov for nutidsmennesker, 
konkluderede den unge Astrid.  

Som barn pikerede det Astrid Stampe 
at høre, hvordan hendes mor blev iret-
tesat, når hun deltog i debatter om 
samfundsmæssige og politiske emner. 
For her kom omgangskredsens køns-
tænkning om kvindens plads i ægteska-
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bet til udtryk. Jonna Drewsen Stampe 
kom fra en såre intelligent kreds i Kø-
benhavn, ”hvor hun havde lyttet til 
mange interessante samtaler, og bl.a. 
været under påvirkning af det åndsliv, 
som udstrålede fra Carl Plough.” Men 
moderen skulle nu, i Baroniet, finde sin 
omgang i rare, gode men ret stilleståen-
de, reaktionære, aristokratiske kredse, 
som tog godt og venligt imod hende. 
”Men når moder kom frem med sine 
frisindede meninger, sagde de til hende: 
Tag De Deres mands meninger, Jonna; 
det klæder en kone bedst.”! 

Carl Ploug var en nationalliberal politi-
ker, der var aktiv i kampen for den frie 
forfatning; han var engageret i samti-
dens ideer om frihed, danskhed og 
skandinavisme og redaktør af avisen 
Fædrelandet. Han udviste stor interesse 
for danskheden i Slesvig og var for-
kæmper for Ejderpolitikken, hele Sles-
vig/Sønderjylland skulle indlemmes i 
Danmark. Han var i øvrigt gift ind i 
familien Alfred Hage på Oremands-
gaard. 

Pige- og drengeopdragelse 
Som sagt var der stor forskel på de to 
køns opdragelse Flere af Astrids venin-
der måtte ikke gå uden for haven uden 
ledsagelse af en lærerinde, mens dren-
gene kunne færdes frit i mark og skov 
og blandt tyendet. Astrid og hendes 
søstres opdragelse var som drengenes, 
de kørte med mælkevognen ud til mal-
kepladsen og snakkede med alt tyendet. 

Når drengene nåede den alder, hvor de 
blev sendt på kostskole for at uddanne 
sig, blev pigerne hjemme, hvor de skul-

le sy og brodere, og det kaldtes at lære 
noget, siger Astrid indigneret.  

Men lidt efter lidt går det op for Astrid, 
at forældrenes mål var at få pigerne gift, 
og dette krænkede Astrids stolthed. 
Især krænkede det hende, at kvinden 
skulle opgive sit eget navn og tage man-
dens. Vidt og bredt fortalte hun, de der 
ville høre på det, at hun ville beholde sit 
eget navn, hvis hun giftede sig. Det 
pikerede godsforvalterens kone til at 
spørge Astrid: ”Men hvis nu Deres 
mand ikke giver Dem lov?” – ”Sådan 
en idiot af en mand vil jeg ikke have”, 
svarede Astrid promte. 

Astrid finder forståelse for sine 
tanker hos filosoffen John Stu-
art Mill 

Astrid Stampe fik ofte at vide, at det 
var Georg Brandes påvirkning, der 
vakte hendes interesse for kvindesagen. 
Hertil svarer Astrid: ” Det er en fuld-
stændig misforståelse.. Kvindesagen 
voksede op i mig derude på det rene 
”bondeland”, fremkaldt af begivenhe-
derne og næret ved min stærkt reflekte-
rende natur. Som en vild blomst var 
den vokset op uden dyrkning, men den 
var rodægte, derfor holdt den hele mit 
liv.”  
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Da Astrid som 17-18 årig ved middags-
bordet hos sine morforældre en dag 
udtalte sig noget krast om kvindens 
stilling, fik hun en over næbbet af sin 
mormor, og gik lidt efter op på sit væ-
relse. Idet hun går forbi sin morbror 
Viggos værelse åbner han døren og 
spørger hende, om hun mente noget 
alvorligt med det, hun sagde ved bor-
det. Det bekræftede hun, og derefter 
går de en tur til Langelinje, hvor de 
talte alvorligt sammen. Først om kvin-
desagen, som han fornemmer, hun 
ikke har nogen at tale med om. Bedst 
som hun tror, at ingen nogensinde vil 
forstå hende, lånte morbroderen hende 
en bog af den britiske filosof John Stu-
art Mill om ”Kvindens underkuelse” 
udg. 1869. Bogen var oversat af Georg 
Brandes, der tit kom i både Viggo og 
morforældrenes hjem, hvor Astrid af 
og til traf ham og en gang havde ham 
til bords. Men det var ikke Brandes, der 
havde ansporet hende til at interessere 
sig for kvindesagen. Derimod bekræf-
tede Mill den sandhed, der var opstået 
hos hende. Og det var Stuart Mill, der 
mødte hende, som hun udtrykker det, 
at: ”En mand i det fjærne England 
kunne forstå mig unge pige, der gik så 
ene med mine tanker!” 

Astrid Stampe og Gustav Fed-
dersen  
Efter moderens død i 1878 førte Astrid 
hus for sin far, indtil hun i 1881 gifter 
sig med Gustav Feddersen, i hvem hun 
fandt en partner, der delte hendes kvin-
desaglige interesser. Vielsen fandt sted i 
Præstø Kirke, og efter en udenlandsrej-
se bosætter parret sig i 1882 på Frede-

riksberg. Her bor også hendes farbror 
Holger Stampe og hans kone Lili, født 
Bardenfleth, som opfordrer Astrid til at 
mødes med nogle af de radikale kvin-
der i byen. Sådan kom Astrid ind i 
Dansk Kvindesamfund, og hendes 
mand fulgte hende ind i foreningen, da 
hun i 1882 blev medlem af Kbh.s-
kredsen. Året efter blev hun medlem af 
styrelsen og valgt til kasserer, og siden 
var hun næstformand indtil 1887.  

Ægteparrets børn  
Ægteparret Feddersens søn Hakon 
fødtes i 1883, Astrid skriver senere i 
livet: ”Vi havde haft den sorg at miste 
vores førstefødte – vores elskede lille 
Hakon – i december 1883.” Han blev 
begravet på Jungshoved Kirkegård. I 
1884 fødtes datteren Jonna, der blev 
opkaldt efter Astrids mor. Gudrun 
fødtes i 1887, Ingrid Kristine fødtes i 
1888. Gudrun var 14, da hun døde; i 
den forbindelse skriver Astrid senere: 
”Min søster Jeanina var en ualmindelig 
kærlig, trofast søster, og da vi i 1902 fik 
den store sorg, at vores datter Gudrun 
døde, rejste hun om natten over til mig 
og var hos mig i de strenge tider.”  

Rød mandag 
Den 1. mandag i måneden samlede 
ægteparret mennesker, de kendte, og 
som interesserede sig for kvindesagen, 
til fornøjelige aftener i deres hjem. De-
res konservative venner, der ikke inte-
resserede sig for sagen, kaldte det for 
”rød mandag”.  

Dansk Kvindesamfund 
Danske kvinder begyndte at organisere 
sig i 1871, da Dansk Kvindesamfund 
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(DK) startede. DK gjorde et stort ar-
bejde for at selvstændiggøre og uddan-
ne kvinder. Astrid Stampe mente, at 
Dansk Kvindesamfund skulle være 
kvindevalgretskampens hovedorganisa-
tion, men Astrid og de kvinder, der 
ønskede dette, var i mindretal. Derfor 
oprettede andre progressive kvinder, 
blandt andre cand.mag. Elna Munch 
fra Petersværft, Kalvehave, Kvinde-
valgretsforeningen i 1899, med kom-
munal og politisk valgret for kvinder, 
som eneste formål.  

Astrid arbejder for et mere dynamisk 
og bedre organiseret DK. Samt at for-
eningen, med større agitatorisk kraft 
end hidtil, skulle udbredes i provinsen, 
Kvindesagen skulle bringes ud til fol-
ket, og det skulle vindes gennem ”det 
levende ord”. I det første år firdobledes 
medlemstallet.  

Utallige spørgsmål tog Astrid Stampe 
op gennem årene, blandt de vigtigste 

var et forslag om ægtefællers formue-
retlige ligestilling. Det kom til at præge 
lovgivningen, så manden efter en lov af 
1899 ikke uden hustruens samtykke 
kunne afhænde eller pantsætte fast 
ejendom, der var indført i fællesboet af 
hustruen. Indtil da havde ægteskabslo-
vene ingen ændring undergået siden 
Danske Lov af 1683. 

I perioden 1907-08 forberedte hun et 
lovforslag i DK om forbedring af gifte 
kvinders retsstilling, der senere fik no-
gen indflydelse på ægteskabslovene af 
1922 og 1925. Men hendes ønske om 
at styrke mødres retlige myndighed 
over eget afkom var mere vidtgående, 
end der var basis for inden for DK.  

Noget af det vigtigste, DK’s styrelse 
udrettede, var at udgive månedsbladet 
”Kvinden og samfundet” med Elisa-
beth Grundtvig som redaktør. De før-
ste numre var små, gule hæfter. Det 
viste sig, at der var en trang og længsel i 
kvinderne efter ”at tale frit fra leveren”, 
og det kaldte mange penne frem, som 
ikke havde vovet sig frem i dagspres-
sen, bemærker Astrid Stampe. Astrid 
skrev sine første artikler heri, og hun 
udgav forskellige småskrifter med em-
ner om kønsforhold. 

Højskolen 
Modsat sin grundtvigianske moder 
betragtede Astrid ikke sig selv som 
grundtvigianer, men hun havde stor 
sympati for grundtvigianismens folke-
oplysende arbejde og for højskolebe-
vægelsen. Kvindesagligt opmuntrede 
hun Dansk Kvindesamfund til en høj-
skolesatsning, som et vigtigt led i 
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1880ernes forsøg på ekspansion i pro-
vinsen. Hendes håb var at vække inte-
resse for kvindesagen i ”frisindede, 
grundtvigske Kredse” og blandt høj-
skoleunge fra ”den oplyste del af de 
jævne Klasser”. Først gennem sin ægte-
fælle, som var i familie med fremtræ-
dende højskoleledere, fik Astrid inte-
resse for og nær kontakt med Thestrup 
og senere Askov højskoler, som kom 
til at betyde meget for hende. 

Astrid Stampes afskedsskrivel-
se til Dansk Kvindesamfund 
Den 3. marts 1887 skrives i Politiken: 
”Kvindebevægelsen her i Danmark kan 
såmænd ikke gøre en kat fortræd, end-
sige nogen mand.” Derfor skriver 

Astrid Stam-
pe 10. marts 
til DK, hen-
des åbne og 
ærlige mening 
om, hvad 
grunden kan 
være. Hun 
skriver, at 
s t y r e l s e n s 
medlemmer 
savner for-
nødne betin-

gelser, så som talegaver (de kvindelige 
medlemmer) og tid til at arbejde for 
sagen (de mandlige medlemmer). Ar-
bejdet er ikke ordentligt fordelt og er 
uden organisation. ”Det, det gælder 
om, er ikke at have udmærkede, elsk-
værdige mennesker i styrelsen, men at 
have energiske mennesker med varm 
interesse for sagen, og som har evner, 
tid og vilje at påtage sig et hverv og 

bringe det til god udførelse.” Men for-
manden vil ikke tale offentligt og ikke 
have sit navn i avisen, kassereren tør 
ikke tale offentligt, det samme gælder 
for sekretæren og så er der en, der er i 
Amerika.  

Astrid medmelder, at hun 15. april ud-
træder af styrelsen og har sikret sig, at 
en kvinde, der ikke er så bange for at 
tale offentligt som hende selv, kan tage 
hendes plads. Men såvidt hendes evner 
rækker til det, vil hun stå DK bi med 
råd og dåd. Hun måtte dog med sorg 
se på, at den organisering. som hun 
følte ene og alene kunne frelse DK, 
udeblev.  

Ringkøbing-Nykøbing Falster 
og Astrid som landsformand i 
Fællesstyrelsen 
I 1895 flyttede familien Stampe Fed-
dersen, da Astrids mand blev udnævnt 
til amtmand over Ringkøbing Amt. 
Her stiftede hun en yderst aktiv lokalaf-
deling af DK, som hun var formand 
for. I 1903 forflyttedes ægtefællen til 
Nykøbing Falster. Astrid stod bag op-
rettelsen af endnu en kreds her. Samti-
dig indvalgtes hun i DKs fællesstyrelse 
og blev dens næstformand. Med sit 
valg til næstformand for Dansk Kvin-
desamfund 1903 kom ASF atter ind i 
foreningens politiske centrum. 

… fortsætter i næste nummer 
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Da Lynggården startede med at dyrke 
energipil på nogle af sine jorde, var der 
mange der var skeptiske. Måske er der 
nogle mindre heldige sider, men der er 
også positive, når det gælder fuglelivet 
og formentligt også det klimapolitiske. 

Jeg har tidligere skrevet, at engfugle 
som vibe, rødben og gravand kan nyde 
godt af de nyhøstede pileagre det første 
forår, hvis der er lidt oversvømmelser i 
nærheden, og det er der tit. De får som 
regel lov at stå og tørre ud, da pilen 
godt kan tåle at få våde fødder. Sådan-
ne pytter producerer også en masse 
insekter, som bl.a. vibeunger kan nyde 
godt af. Det vil sige, ca. hvert andet år. 

På de agre, hvor pilen er et år gammel 
og står i 2-3 meters højde, ligner det 
næsten en lille skov. Men her i vegetati-
onen holder en lille elegant sangfugl til i 
en pæn bestand. Selvom det er ren 
produktionspilekrat, er det lige noget 
for løvsangeren. Det ligner, eller er, dens 
biotop, kan man sige. Den findes nem-
lig i lave løvskove med rig bundvegeta-

tion med masser af insekter. Og disse 
betingelser kan meget vel være til stede 
i energipilen. Så vidt jeg er bekendt 
med,  bliver der ikke sprøjtet med ke-
mi, og så bliver der kun gødet med 
gylle. Det giver måske ikke den mest 

interessante botanik, 
men ret sikkert rigeligt 
med insekter. 

Løvsangeren er en ud-
præget langdistance 
trækfugl, der stort set 
kun tilbringer tre måne-
der om året i Danmark. 
Den er en almindelig 
ynglefugl i Danmark, 
men var tidligere langt 
mere almindelig. Den er 
formentligt gået tilbage 

på grund af forringede vilkår under 
trækket. Tiltagende tørke i Sydeuropa 
og Afrika kan være årsager, da dens 
levesteder i Nordeuropa ikke har for-
andret sig synderligt. Når løvsangeren 
kun vejer 12 g, kan man godt forstå, at 
forlængede flyvelængder over fx Sahara 
kan være fatale. I det hele taget er det 
svært at forstå, at en så lille fugl kan 
præstere at flyve over måske tretusind 
kilometers ørkenområde med kun lidt 
eller ingen føde og vand. Løvsangerens 
udseende er på afstand ikke særlig spe-
cielt eller i øjenfaldende, den er grågrøn 
med en gullig underside og en lang 
øjenbrynsstribe. Men hvad den ikke 
har i udseendet, har den i stemmen! 
Den har en meget behagelig, blød og 
lidt sørgmodig, ca. 10 sekunder lang 

Fugle på Jungshoved 
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strofe af nedadgående toner. Den er 
meget karakteristisk og er ikke så svær 
at lære. 

Når dette blad udkommer, vil den sta-
dig kunne høres til ultimo juni, dog 
ikke så intensivt som i starten af maj. 

Sune Madsen 

Løvsanger, fotograf Steen E. Jensen 

Gurli og Ole og Jungshoved for altid 

Jungshoved slipper ikke lige sit tag i de 
gode folk, der kommer forbi. Det er 
Ole Torstensson (kendt som Jungsho-
vedtømreren) et godt eksempel på. 

Som dreng fik hans forældre sommer-
hus ved Kohave, og københavnerdren-
gen Ole fik smag for landlivets glæder, i 
første omgang den flotte traktor, der 
slog græs i Kohave. Med årene blev det 
så til læreplads, bryllup med Gurli, job 
på Lynggården, to Jungshoveddøtre, 
eget tømrerfirma og mange andre tiltag 
på Jungshoved.  

I anledning af firmaets 25-års jubilæum 
for nylig kom Bladets udsendte forbi til 
en kop kaffe i hjemmet for at få lidt af 
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historien om Gurli og Oles rødder på 
halvøen, og det viste sig, at det ene 
havde taget det andet med sig i en lang 
kæde af livsbegivenheder.  

Gurli er født og opvokset på forældre-
nes husmandssted Roneklintvej 3. Hun 
nåede lige at gå et halvt år i Roneklint 
Skole, før den lukkede, og hun måtte 
videre til Jungshoved Skole og siden 
Abildhøjskolen i Præstø. Fra den tid 
holder hun stadig sammen med syv 
gode veninder. 

I mellemtiden havde Ole skaffet sig 
læreplads hos tømrermester Holger 
Nielsen, Lundegård, og en dag skulle 
Ole så tømre i Gurlis venindes hjem, 
og så, ja så blev det Gurli og Ole og 
Jungshoved for altid…… 

I 1980 flyttede de ind i det lille, røde 
hus på Jungshovedvej 78, og rødderne 
i det lokale voksede sig stærke, for de 
blev begge en del af den lokale sam-
menhængskraft i Jungshoved By og 
omegn. Der er et forsamlingshus, der 
skal holdes i gang, der er et vandværk, 
der skal administreres, og der var en 
skole, der gerne skulle have været beva-
ret. Gennem årene har de begge lagt 
mange dage i det lokale arbejde, og 
mon ikke de fleste på Jungshoved har 
mødt dem til forsamlingshusets store 
loppemarked.  

En dag fik Gurlis far sagt, at skulle han 
endelig flytte til byen, så skulle det da 
være til sådan et hus. ”Top”, sagde Ole, 
”når I får solgt ejendommen, så overta-
ger I bare huset”. Den aftale endte 
med, at Gurli og Ole i en periode måtte 
leje sig ind i skolens lejlighed, der ellers 

blev brugt til kommunens husvilde. 
Men den energiske tømrer fik snart 
bygget sit hus på den anden side af 
vejen, og nogle år senere kom værk-
stedsbygningen til. 

Da menighedsrådet manglede en med 
forstand på det bygningstekniske blev 
Ole spurgt, og det er foreløbig blevet til 
16 år som medlem af menighedsrådet. 
Egentlig ville han bare holde sig til det 
med bygningerne, men kort efter valget 
skulle der ansættes ny præst, så tømre-
ren, der sjældent sidder stille, måtte 
pænt sætte sig på bænken og lytte de 
fire prøveprædikener igennem. 

Imens blev Gurlis talent for tal mere og 
mere kendt i byen, så der kom nye gre-
ne på det frivillige bogholderi, senest 
også for Stavreby Havn. Alligevel bli-
ver der stadig tid til at passe loppebo-
den, og der bliver strikket blandt andet 
til skolens julemarked ”for jeg skal jo 
have noget at lave”, smiler Gurli.  

Ved firmaets 15-års jubilæum i 2008 
skrev Ole i bladet: ”Det er blevet til 
arbejde både aften og weekender. Men 
vi er nok på vej ud af det store bygge-
boom nu, så der bliver lidt mere ro på 
fremover, måske til glæde for os og 
kunderne”. Ja, håbet var lysegrønt, men 
den helt store ro på bliver det vist al-
drig til.  

Engang var der dog alligevel en week-
end tilovers, så Ole tog yngste datter 
med på skiskole i Sverige. Den ide ud-
viklede sig siden til en 15-årig tradition 
for at arrangere skiferie i Tjekkiet, som 
mange på Jungshoved er blevet ganske 
afhængige af. Der stås både på alpinski, 
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langrendsski, snowboard og de meget 
populære afterski. 

Med hele den historie i baghovedet 
forstår man godt, at forsamlingshuset 
faktisk blev for lille til alle dem, der ville 
sige tak til både Gurli og Ole ved jubi-
læet. 

Jørgen B. Svendsen 

Sidste nyt fra Jungshoved Miljøgruppe 

Ja, så har vi igen fået en hjemmeside! 
jungshovedmiljøgruppe.dk. Den 
tidligere hjemmeside blev nedlagt for 
flere år siden pga arbejdspres, men nu 
har Sys Keller tilbudt at oprette og lø-
bende opdatere siden. Det er vi meget 
taknemmelige for!  

Vores liste over støttemedlemmer kun-
ne vi godt tænke os at opdatere. Nogle 
er flyttet, nogle er gået bort, og nye er 
kommet til, så vi har et stort ønske om, 
at alle – også jer, der har meddelt jeres 
støtte tidligere – vil sende en mail om 
støttemedlemskab til Jungshovedmil-
joegruppe@gmail.com.  

Det koster ikke noget at blive støtte-
medlem, men det er vigtigt for vores 
motivation for natur- og miljøarbejdet, 
at vi ved, at der er opbakning. Vores 
formål er: 

Miljøgruppens overordnede og langsigtede mål 
er, at halvøen Jungshoved skal være et     bære-
dygtigt samfund med gode betingelser for natur 
og miljø. Miljøgruppen arbejder for, at produk-
tion, forbrug, transport, affaldshåndtering og 
andre menneskelige aktiviteter foregår på en 
måde, der skader natur og miljø så lidt som 

muligt. Vi arbejder for, at den natur- og miljø-
relaterede lovgivning har et højt beskyttelsesni-
veau, og at reglerne håndhæves og administreres 
konsekvent. 

På valgmødet 8. nov. var alle deltagen-
de politikere (på nær én uklar) enige 
om, at der skal udarbejdes en VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger 
for Miljøet). Peder Andersen sagde, at 
han gerne ville lave en VVM, men det 
har han endnu en gang trukket tilbage. 
Vi venter stadig på den sidste afgørelse 
fra Klagenævnet. Får vi medhold, er 
vores forventning, at en VVM-
redegørelse vil vise, at området er ueg-
net til industriområde (Natura-2000 og 
OSD-område).  

Vi havde 23. marts. et møde med Else
-Marie Langballe og Susan Thydal 
fra Vordingborg Kommunes (VK) 
Klima- og Miljøudvalg. For første 
gang i 17 år føler vi os hørt af VK. Vi 
oplevede to natur- og miljøengagerede 
kvinder, og vi glæder os til et tæt samar-
bejde. På dialogmødet på Jungshoved 
Skole 21. marts havde vi en god snak 
med Ann Busch fra miljøudvalget. 
Hun skulle desværre på ferie og kunne 
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derfor ikke deltage i mødet med os, 
men hun arbejder også for beskyttelse 
af vores natur og miljø.  

Lige nu har vi gang i følgende: 

1. 
Med den gældende lovgivning har 
landbruget stort set uanede muligheder 
for ekspansion i det åbne land. Men 
hvornår er der tale om landbrug? Og 
hvornår er det industri? Hvor stort kan 
et landbrug være, før der er tale om 
industri? Kan det være antallet af dyre-
enheder (DE) i et lokalområde, der gør, 
at det faktisk kan vurderes som indu-
stri? Eller er det antallet af dyr på den 
enkelte bedrift/enkelte ejer, der afgør 
det?  

Er der er tale om industri, kræver det jo 
Kommuneplantillæg og udarbejdelse af 
Lokalplan, hvis en industri skal have 
mulighed for at etablere sig i et land-
brugsområde. Her er det befolknin-
gen/politikerne der afgør, om en lokal-
plan skal udarbejdes. 

Hvem afgør, hvornår der er tale om 
landbrug eller industri? 

2. 
Vi kæmper lidt med embedsmændene i 
VK om, hvordan miljøgodkendelsen 
for Lynggårdens biogasanlæg skal læ-
ses. Vi mener, at der klart i den gælden-
de miljøgodkendelse fra 2001 står, at 
”Ansøgningen omfatter et gårdbio-
gasanlæg med en årlig kapacitet på 
19.000 tons biomasse”. Da der i 
Grundlag for godkendelsen står: 
”Anlægget skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med ansøgningen 
og den miljøtekniske beskrivelse og 
vurdering, der ligger til grund for god-
kendelsen”, og da der her står: 
”Biogasanlægget omsætter gylle og 
fiskeolieslam til energi og et gødnings-
produkt”, mener vi ikke, at der kan 
tilføres industriaffald – eller andet af-
fald – til anlægget.  

VK ser bort fra den miljøtekniske be-
skrivelse og mener, at der må tilføres 
industriaffald, og at gyllen ikke behøver 
at afgasses. Vi er helt sikre på, at dette 
ikke var den oprindelige hensigt, der lå 
til grund for godkendelsen. 

Hilsen, 
Jungshoved Miljøgruppe v/Ilse Hein 
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Så fik vi endelig det gode forårsvejr, 
som vi har længtes så meget efter! Den 
sidste sne fik vi den første april, og det 
var ikke aprilsnar, som vores søn Thor-
sten troede, da jeg sendte ham er bille-
de taget fra køkkenvinduet. Straks efter 
de 15 cm sne fik vi 10 mm regn, og så 
var der rigtig vådt alle steder- også i 
marken! 

Vi har aldrig tidligere haft så mange 
våde pletter i marken, så vi ville natur-
ligvis undersøge om drænene virkede 
godt nok, og derfor lejede vi en grave-

maskine på bælter, da det ikke var mu-
ligt at færdes på jorden med en rende-
graver! De fleste dræn var helt ok, me-
dens andre måtte spules rene for jord 
og rødder. 

Såmaskinen kom i gang ca. to uger 
efter sidste snefald! Først såede vi he-
stebønnerne, så roer og til sidst byg, 
som vi endnu ikke er færdige med i 
skrivende stund. 

Ind i mellem kom maskinstationen og 
lagde gylle ud på raps og frøgræs. Beg-
ge dele var lidt sent, men gyllesæsonen 
er også skubbet, som resten af forårsar-
bejdet, da det har været for vådt at køre 
på marken, selv om en gylleudlægger 
ikke er så tung som en gyllevogn. In-
gen ønsker store spor i marker! Vi læn-
ges nu efter, at det bliver vores tur til at 
se gylleudlæggeren igen, da det er tid at 
få lagt gylle ud på vintersæden. 

Vi venter også på, at Skovdyrkerfor-
eningen kommer og planter rundt om 
vores gyllebeholder på Fuglsangvej. 
Her vil der dog gå nogle år, inden den 
er skjult bag det levende hegn. 

Renoveringen af vore stalde skrider 
frem. Det tager ofte længere tid, end 
jeg beregner, og sådan også denne 
gang. Vi har færdiggjort de to løbestal-
de og den første farestald, og det er 

LYNGGÅRD NYT 

Udsigt fra køkken vinduet 1. april 
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blevet nogle dejlige stalde for grisene 
og for personalet at arbejde i. Vi glæder 
os derfor til at vise staldene frem til 
åbent hus 5. maj. 

Personalemæssigt har vi nu atter fået 
elever fra Ukraine i stalden. De arbejder 
udmærket, men det er som altid en 
læringsproces med nye elever – danske 
såvel som udenlandske. Danske elever 
er ikke interesseret i at arbejde i en svi-
nestald, så derfor har vi udlændinge. I 
markbruget er det lettere, og her har vi 
heldigvis hidtil kunnet få GODE dan-
ske elever. 

Totalt set er vi dog en broget flok med 
personale fra Danmark, Holland, Po-
len, Rumænien og Ukraine. Alle taler 
engelsk. Nogle naturligvis bedre end 
andre, men så må vi ty til hjælp hos en 
af de andre kollegaer, hvis det kniber 
med at forstå hinanden. Og så går det. 
Efterhånden taler flere dansk, men det 
er vanskeligt for dem at lære, når den 
meste kommunikation foregår på en-
gelsk. Her er det en meget stor hjælp, at 
Allan Capion træner nogle af dem i 
dansk. De, der er gift og har hustruerne 
på arbejdsmarkedet, har naturligvis en 
lettere tilgang til dansk, og især hjælper 
det, når børnene kommer hjem fra 
børnehave eller skole og taler et flot 
dansk uden nogen form for accent.   

De, der har været længst hos os, har 
mere end ti års anciennitet! Så der fore-
går al kommunikation naturligvis på 
dansk. Det er rigtig dejligt, når nogle 
gode medarbejdere ønsker at blive hos 
os i længere tid! De fleste bor i vores 
boliger, og det er nemt for både dem 
og os, men naturligvis ønsker nogle af 

dem egen bolig, og således har Daniel 
og Florela netop overtaget et hus i 
Mern. Det giver så anledning til en vis 
rotation mellem husene, idet der så for 
nogen bliver mulighed for at få en bolig 
med mere plads. 

Nu nærmer sig tiden, hvor vi skal på 
sommerferie. Rumænerne vil helst have 
ferie sidst på foråret og først på efter-
året, for så er temperaturen i hjemlan-
det mere tålelig end midt på somme-
ren, hvor den ofte er over 40 grader i 
længere tid, og så er det flere gange 
sket, at man er vendt tilbage til det køli-
gere Danmark og har afholdt resten af 
ferien her. Denne problemstilling gør, 
at det er nemmere at få ferieplanen til 
at gå op, for der skal jo være næsten 
fuld bemanding på i staldene hele året! 

Birgitte og jeg holder oftest ferie om-
kring første juni i forbindelse med, at 
min europæiske svineklub holder års-
møde. Jeg har været medlem i mere 
end 25 år og har stor fornøjelse af at 
deltage i årsmøderne, hvor vi bliver 
opdateret på, hvad der sker rundt i Eu-
ropa. Ligeledes møder jeg kollegaer fra 
andre lande og får hørt om deres hver-
dag og daglige problemer, der ofte er 
de samme som vores! Årsmøderne 
holdes på skift i medlemslandene. I år 
går turen til Schweiz. Det glæder vi os 
begge til. Birgitte arbejdede som ung 
nogle måneder i Schweiz, så mon ikke 
der bliver en mulighed for at komme 
forbi, hvor hun arbejdede. 

Venlig hilsen, 
Peder Andersen 
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Til 
       Jungshoved Sogneråd 
I henhold til anmodningen af 29. Juli 
1814 om Skolevæsenet på Landet §67 

nr. 4jvnf. Anordning af 13. August 
1841, skal der for kommunekassens 
regning anskaffes sådanne bøger, som 
Skolernes lærere behøver for at udvide 
deres Kundskaber. Undertegnede tilla-
der sig derfor at andrage det ærede 
sogneråd om, at der i Henhold til hvad 
der er anført i Cirkulærer fra Ministeriet 
for Kirke og undervisningsvæsenet af 
4. April 1895, på Kommunens skole-
budget for nogle år bliver opført et 
Beløb af 10 kr. til hver af sognets skoler 
at anvende i nævnte øjemed. 
Stavreby, Roneklint og Stenstrup Sko-
ler 
3. November 1895 
Ærbødigst  
O. Christensen 
J. Andersen 

Jungshovedminder 
Nyt (gammelt) fra Præstø Lokalhistoriske arkiv 

Til Jungshoved Sogneråd 

Da jeg ved tiltrædelsen af mit em-
bede som Lærer ved Stenstrup 
Skole, regnet fra 1. November d.å., 
som er datum på min kollats (jvnf. 
Danske ordbog: brev hvori en 
biskop overdrager et folkekirkeligt 
præsteembede til en nyansat 
præst), ikke har modtaget de til 
nævnte dato til levering forfaldne 6 
favne brænde til skolen og min 
brug for året fra 1. November 
1877 til samme dato 1878, tillader 
jeg mig at anmode det ærede sog-
neråd om, at leveringen deraf må 
finde sted, idet jeg tilføjer at det 



58 

 

ved Skolen forefundne Kvantum 
Brænde, som jeg efter Rådets anvisnin-
ger har brugt af, vil være opbrugt til 
omtrent midt i Januar 1878. 

Stenstrup Skole, 22de November 1877. 

Ærbødigst 
E.A. Gårdsted 

Stavreby Havn 
Så er oprensningen af sejlrenden til Stavreby Havn afsluttet 

Ud for Stavreby Havn er der nu opstået 
en ny ø dannet af det opgravede materia-
le. 

Øen er dog midlertidig, da vandet og 
bølger efterhånden vil udjævne materia-
let. Foreløbig er øen indtaget af skarver, 
som har en god tørreplads efter givtigt 
fiskeri. Det kan vel dårlig svare sig at 
navngive den nye Ø? 

Karsten Elm 

Oprensningen af sejlrenden for begge 
havne varede en halv snes dage, og 
den flittige gravemester sejler her ud til 
endnu en dags arbejde.   

Denne pram med gravemaskine fandt 
vej til Stavreby Havn/Kirkehavnen helt 
fra Gilleleje. 

En mand stod for både sejllads og grave-
arbejde. 
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Forfatteren Benny Andersen gjorde 
engang opmærksom på, at det kan væ-
re slemt at falde, men at det ikke er det 
værste at falde i staver.  

Og hvorfor ikke? Joh, når man falder 
kan man slå benet, måske er et plaster 
nok, er man mere uheldig skal man 
måske helt til skadestuen. Men falder 
man i staver, får man sjældent brug for 
et plaster. 

At falde i staver er oplevelsen af, at 
ingen ting sker, at det er gået i stå. Det 
oppe i hovedet, tankernes mylder, den 
evindelige holden styr på alt det, der 
skal nås, alt det er som sat i bero. Ja, 
man kan opleve det som om, at verden 
er gået i stå. Der sker ikke noget, man 
er som en, der har fået lov til ingenting.  

Dybest set er det vel det, en ferie er. At 
indholdet er ’ingenting’ – ingen møder, 
dagsordner, intet program, intet der 
skal nås. Men holder vi ferie sådan? Vi 

har gjort de mange oplevelser, dette at 
der hele tiden sker noget nyt, at man får 
det hele set, til en feries formål. Men er 
det ikke en travlhed, der i forbløffende 
grad ligner den, man til daglig oplever 
på kontoret, på arbejdspladsen, ved 
dagligdagens utallige møder. 

Samme Benny Andersen har i et digt, 
kaldet ’Rigdom’, skrevet om Møns 
Klint, om Thorvaldsens Museum, om 
Samsø – og fælles for disse steder er, at 
dem har han aldrig besøgt.  

Men de steder, han har besøgt, oprem-
ser han: oceaner, ørkner, hovedstæder, 
Færøerne, Skotland, Istanbul, Barba-
dos, Tanger og så videre.  

’Men Møns Klint, men Thorvaldsen, 
men Samsø 
Tænk engang/ i min alder/ at have så 
meget til gode’ 
Ikke forstået sådan, at det skal vi se at 
få nået. Men snarere betyder det, at det 

Kirke og menighedsråd 

Sommerhilsen 
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skal vi såmænd nok få nået, engang. Det 
sidste ord er vigtigt. 

Han siger: Rigdommen er ikke de ople-
velser, man har lagt bag sig, men foran 
sig. De der nok kommer engang.  

Sådan er det for de fleste af os. Vi har 
alle steder til gode, vi ikke har set, og 
som digtet gør os opmærksom på, er det 
ikke en mangel eller noget at ærgre sig 
over. Det er godt. En rigdom. Det skal 

nok ske, eller også sker noget andet. Det 
er, som det skal være. 

Den tanke kunne man jo godt falde i 
staver over og glæde sig ved, mens man 
holder ferie. Det ligger alt sammen der-
ude, det gør det også til næste år, og til 
den næste ferie.  

Hermed ønskes alle en god sommer   
Torben Møllenbach 

Sommerferie 
Jeg afvikler sommerferie 2. juli-22. juli (i ugerne 27-29). Jeg henviser i denne perio-
de til sognepræst Jesper Bo Blomgren, der kan træffes på tlf. 55 98 10 19. 

Kirkerne holder åbent sommeren over, dog skal man holde øje med, hvilken kir-
ke og hvornår der er gudstjeneste. Ferier skal afvikles, og vikarer tager over, såle-
des at der hver søndag holdes gudstjeneste i hvert eneste pastorat.  

Torben Møllenbach 

Arrangementer 
Morgengudstjeneste og cykeltur ”Jungshoved rundt”, Jungshoved Kirke, 
søndag 10. juni, kl. 9.30  

Sankthans aften i Jungshoved Kirke og på Slotsbanken, 
lørdag 23. juni, fra kl. 20.00.  

Friluftsgudstjeneste i Ugledige 
søndag 5. aug. kl. 14.30 

Teatertur til København 
I år måtte vi holde en pause i vores lange række af teaterture til København. I ef-
teråret havde vi bestilt og købt billetter til Aveny-teatret, men først i det nye år fik 
vi besked om, at teatret havde ændret i premieredatoen, hvilket betød, at de billet-
ter, vi havde købt, ikke længere passede med forestillingerne. Det var meget ærger-
ligt, for ifølge avisernes anmeldelser var det en både morsom og tankevækkende 
forestilling.  

Aldrig før har vi været ude for så sene ændringer, og vi håber, at det ikke sker igen. 
For vi vil gerne i teater.  

Sommeren over vil Stina og jeg nærstudere teatrenes program for foråret 2019 og 
finde en god og spændende forestilling. Vi har allerede en liste over dem, som de 
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tidligere år har vist interesse for disse ture, men skulle man læse dette, og vil man 
gerne med på denne liste, så er man velkommen til at kontakte mig, og man vil 
blive skrevet op og automatisk få besked om den næste teatertur.  

Stina og Torben Møllenbach 
Tlf: 55 99 60 17, mail: torm@km.dk 

Sankthans Jungshoved Kirke 
Lørdag 23. juni kl. 20.00 

Gudstjeneste i kirken. Mulighed for køb af kaffe/te og kage. Bålet tændes kl. 21.30 
på engen bag Slotsbanken. 

Velkommen 
Jungshoved Menighedsråd 

Efterårets arrangementer 
Forårssæsonen med koncerter og foredrag er forbi, og aktivitetsudvalget for Al-
lerslev og Jungshoved kirker er i gang med at tilrettelægge efterårets arrangemen-
ter.  

Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kirker-
ne. Programmerne bliver offentliggjort først i september. 

Workshopgudstjeneste, Jungshoved Kirke, 
onsdag 26. sep., kl. 19.00 

 

Til de kommende konfirmander 
Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for eleverne i de nye 7. klas-
ser. Jeg henviser til skolernes forældreintra, hvor man kan melde sig til på en ved-
hæftet kupon. 

Der er introgudstjeneste i Allerslev Kirke for hele holdet, onsdag 10. okt., kl. 19.00. 
Konfirmandundervisningen begynder efter efterårsferien fredag 26. okt., kl. 8.10-
9.30. 

Husk: Konfirmationerne 2019 finder sted i Jungshoved Kirke, søndag 5 maj, kl. 
10.30 og i Allerslev Kirke søndag 12. maj, kl. 10.30. 
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Bertel Thorvaldsen og altertavlen i Jungshoved Kirke 

Tirsdag den 12. september 2017 blev 
kursen sat direkte mod det sydlige Sjæl-
land efter at den italienske kunsthistori-
ker, ph.d. Stefano Grandesso var kom-
met med morgenflyveren fra Rom. 
Vores samarbejde blev indledt tilbage i 
2010, da vi arbejdede sammen på en 
bog om billedhuggeren Bertel Thor-
valdsen (1770-1844). Under besøget 
ville vi gerne se Thorvaldsens relief 
over alteret i Jungshoved kirke, efter at 
have besøgt Nysø.  

Stefano Grandesso og hans 
syn på Bertel Thorvaldsen 
Stefano Grandesso har igennem en 
årrække interesseret sig for billedhugge-
ren Bertel Thorvaldsen. Og især et 
spørgsmål trænger sig på, når en itali-
ensk kunsthistoriker beskæftiger sig 
med ham: har vi mon en fælles forstå-
else og opfattelse af Thorvaldsen som 
kunstner og af hans kunst?  

Først i 1838, efter mere end 40 år i 
Rom, satte Thorvaldsen endelig kursen 
mod København igen. I sin samtid var 
han udlandsdanskeren, som vendte 
tilbage til Danmark. I de mellemliggen-
de år var han blevet en velhavende og 
efterspurgt billedhugger. Han var dan-
skeren, der havde opnået succes i ud-
landet, og efter hans hjemkomst i 1838 
blev de festlige sammenkomster da 
også arrangeret i et sådant omfang, at 
det var svært for Thorvaldsen at få 
arbejdsro. Det kunne han til gengæld få 
på Nysø, hvor Baronesse Stampe til-
bød ham husly. Det var også her, at 
Thorvaldsen den 28. december 1839 

modellerede relieffet, som er at finde 
over alteret i Jungshoved kirke, Kristus 
i Emmaus, som jeg vender tilbage til 
mod slutningen af denne artikel. 

Moderne kunst 
På et overordnet plan er det, der virker 
mest overraskende på os i Danmark, at 
Stefano Grandesso benytter begrebet 
”moderne” i sin karakteristik af Thor-
valdsen og hans kunst. I Danmark taler 
vi først om kunst fra det 20. århundre-
de som moderne. Når Grandesso bru-
ger betegnelsen ”moderne”, henviser 
det dog til, hvordan Thorvaldsen til-
hørte den første generation af kunstne-
re, for hvem det for alvor lykkedes at 
arbejde som selvstændigt erhvervsdri-
vende – for nu at gøre brug af vor egen 
tids terminologi.  Igennem enevældens 
tidsalder var det kunstnernes pligt at 
opfylde magthavernes ønsker og be-
hov. Drømmen og ønsket om et an-
derledes frit erhverv og kunstmarked 
tog voldsomt til. Denne drøm var me-
get stærk hos en række tyske kunstnere. 

Heinrich Buntzen, Herregården Nysø med 
Thorvaldsen uden for sit atelier, 1843, maleri i 
Thorvaldsens Museum. Foto: Ole Woldby 
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De var underlagt begrænsningerne 
inden for de tyske fyrstedømmers små 
regioner og oplevede dette som vold-
somt snærende. Det faktum, at Thor-
valdsen omgikkes disse tyske kunstnere 
lige fra sin ankomst til Rom i 1797, kan 
om muligt have motiveret ham yderli-
gere til at tage det store spring og for-
blive i Rom, da de første seks år var 
gået, og det var planlagt, at han skulle 
rejse tilbage til Danmark.  

Når Stefano Grandesso bruger formu-
leringen ”moderne”, bunder det i en 
anden faglig tradition end vores. Der er 
dog ingen tvivl om, at kunstmarkedet 
tager en helt ny drejning på Thorvald-
sens tid. Og det er især denne ændring 
og de konsekvenser, der følger med, 
der gemmer sig bag Grandessos brug 
af begrebet. 

Thorvaldsen udfordret af An-
tonio Canova 
Dengang som nu vil en italiener dog 
altid se Thorvaldsen i lyset af den lidt 
ældre, men samtidige og ligeså dygtige, 
velhavende og berømte venetianske 
billedhugger Antonio Canova (1757-
1822). Igennem 25 år havde de begge 
deres værksted i Rom, og begge blev 
udnævnt til professor på kunstakade-
miet, Accademia di San Luca. De var 
hinandens kolleger såvel som hinan-
dens skarpeste udfordrere og konkur-
renter.  

Begge billedhuggere havde en meget 
stor produktion, mange medarbejdere 
samt et omfattende klientel. En af de 
største udfordringer har derfor til en-
hver tid været at opbygge tilstrækkelig 

viden om begge kunstnere.  Dette har 
medvirket til, at man igennem de sene-
ste ca. 200 år har taget parti for den ene 
billedhugger på den andens bekostning 
for derved at plædere for, hvem af de 
to der var den dygtigste.  Stefano Gran-
desso skiller sig dog ud fra mængden 
ved at have et stort kendskab til dem 
begge. 

Da man i samtidens København be-
skrev, hvilke kvaliteter man så i Thor-
valdsens skulpturer, henviste man ger-
ne til Thorvaldsens danskhed for at 
forklare disse. Denne stolte, national-
historiske forståelse af Thorvaldsen 
hænger på sin vis stadig ved. I Rom 
derimod, blev Thorvaldsens danske 
baggrund gerne flettet ind i argumen-
terne hos dem, der pegede på træk ved 
Thorvaldsens skulpturer, som de men-
te gjorde dem ringere end det, de så 
hos Canova.  

 Canovas klientel bestod for en stor del 
af italienske adelige, der var tæt knyttet 
til den katolske kirke. Allerede som 26-

Ditlev Martens, Pave Leo XII aflægger besøg i 
Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini i 
Rom, 18. oktober 1826, 1830, maleri på lang-
tidslån i Thorvaldsens Museum fra Statens Mu-
seum for Kunst. Foto: Thorvaldsens Museum 
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årig var Canova i gang med monumen-
tet over pave Clement XIII til Peters-
kirken, som han arbejdede på 1783-92, 
og på samme tid et monument over 
pave Clement XIV i årene 1783–87 til 
Basilica dei Apostili i Rom. Også når de 
gejstlige henvendte sig til Canova i rol-
len som private kunstsamlere, var det 
ensbetydende med, at der stadig var 
tale om adel og dermed en social klas-
se, som igennem århundreder havde 
været omgivet af kunst i deres hverdag, 
og som igennem generationer havde 
opbygget en omfattende klassisk dan-
nelse.  

Her udover var der et til sammenlig-
ning relativt nyt klientel af tilrejsende 
fra Central- og Nordeuropa. De opsøg-
te både Canova og i endnu større grad 
Thorvaldsen. De kom fra Tyskland, 

Storbritannien, Danmark, Polen osv. 
De var gerne beskæftiget i verdslige 
erhverv. Og dersom man sammenlig-
ner dem med den dannede italienske 
adel, var deres klassiske dannelse og 
fortrolighed med den klassiske litteratur 
mindre veludviklet, og deres generelle 
kendskab til kunst relativt begrænset. 
Det marked, som Thorvaldsen dermed 
ernærede sig ved, var på mange måder 
et usikkert og ubekendt marked.  Be-
slutningen om at forblive i Rom, og det 
spring Thorvaldsen derved tog, indebar 
derfor på sin vis også nogle andre ud-
fordringer for Thorvaldsen end for 
Canova.  

Vil man sammenligne de to kunstneres 
skulpturer, kan det føre meget vidt 
omkring, for der er en række ligheder 
og forskelligheder.  En rød tråd i Gran-
dessos betragtninger er dog hans blik 
for, hvordan de to billedhuggere udfor-
drede hinanden. Et forhold som nok 
ikke skal undervurderes. 

I en sammenligning har Canovas til-
hængere typisk karakteriseret Thorvald-
sens skulptur ved brug af negativt lade-
de ord som kold og tillukket, overfor 
Canovas skulpturer ved positivt ladede 
ord så som elegant og graciøs. Thor-
valdsens tilhængere har for sin del talt 
om Canovas skulpturer som uklassiske, 
ligesom de har kritiseret dem for at 
appellere til det sanselige. At være 
uklassisk var ikke positivt i en tid, hvor 
det klassiske var den nyeste mode. 

Stefano Grandesso derimod, hæfter sig 
ved en anden form for graciøsitet i 
Thorvaldsens skulpturer, som han ek-

Antonio Canova, Monument over Clement 
XIII, 1783-92, marmorskulptur i Peterskirken, 
Rom. Foto: forfatteren 



65 

 

sempelvis omtaler som en dydig, kon-
templativ graciøsitet.  Grandesso ser 
den kontemplative kvalitet gå igen i 
hele Thorvaldsens kunstneriske pro-
duktion og benytter generelt begrebet 
”melankoli” om denne.  ”Melankoli” 
skal forstås ud fra begrebets historiske 
betydning med rødder i 1500-tallet, 
hvor man mente, at kunstnere var i 
besiddelse af en særlig evne til selvbe-
vidst, men kunstnerisk skabende ind-
sigt eller erkendelse. Den tyske renæs-
sancehumanist Heinrich Cornelius 
Agrippa (1486-1535) definerede tre 
typer melankoli, hvoraf Melancholia 
Imaginativa blev anset som særligt ken-
detegnende for kunstnere. I Grandes-
sos øjne synes Thorvaldsen at have 
været begunstiget med en forestillings-
evne eller  ”melankoli” af lignende art.  

Canovas skulpturer er måske mere 
festlige og appellerer mere til sanselig 
nydelse. Grandesso ser dog de to bil-
ledhuggeres kunstneriske hensigter 
som væsensforskellige, hvor Thorvald-
sens skulpturer hellere lægger op til at 
aktivere vort sind eller åndsevner. Og 
om end det ikke er sagt direkte, fore-
kommer det implicit, at en nødvendig 
og uomgængelig konsekvens heraf må 
være, at deres skulpturer repræsenterer 
forskellige kvaliteter. Vi er dermed eni-
ge om, at de vil noget forskelligt, og 
mellem linjerne fremgår det netop, at 
dette i sig selv ikke giver grund til at 
sige, at den ene er bedre eller ringere 
end den anden. Man kan se det som en 
gevinst, når det i Grandessos øjne ikke 
kun er et simpelt spørgsmål om, hvor-

vidt den ene er dygtigere end den an-
den. 

Som en opsummering kan man sige, at 
Grandesso ser en række af Thorvald-
sens skulpturer som en bevidst korrek-
tion, der var tænkt som en bedre for-
tolkning af de pågældende figurer og 
fortællingerne om dem, end Canovas 
skulpturer, og ud fra de kunstneriske 
ideer, Thorvaldsen selv havde.  Han 
tager udfordringen op. Drivkraften er 
det personlige, kunstneriske mål. 

Kristus i Emmaus 
Begge billedhuggere arbejdede fortrins-
vis med motiver fra den græske og 
romerske mytologi. Og Thorvaldsen 
var den af de to, som udførte flest vær-
ker med kristne motiver. Dette beroede 
blandt andet på det pludselige behov, 

J.V. Gertner, Portræt af Thorvaldsen i sit atelier 
på Charlottenborg i København, ca. 1839, maleri 
i Thorvaldsens Museum. Foto: Thorvaldsens 
Museum 
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som opstod, da englænderne bombede 
København i 1807, og Vor Frue Kirke 
nedbrændte, for derefter at blive gen-
opført. Thorvaldsen fik opgaven med 
at udføre en ny skulpturudsmykning. 
Et af reliefferne, som indgik i denne 
bestilling, ser man stå i baggrunden i 
det portræt, som J.V. Gertner malede 
af Thorvaldsen ca. 1839. Det vil sige 
meget tæt på den tid, hvor Thorvaldsen 
arbejdede på relieffet til Jungshoved 
Kirke. 

Og med alt det her skrevne in mente, 
kan vi vende blikket mod Thorvaldsens 
relief, Kristus i Emmaus. Relieffet er 
fra 1839 og er et af Thorvaldsens arbej-
der fra de sene Københavnerår. Også 

dette relief er et godt eksempel på, 
hvordan Thorvaldsen arbejdede på 
foranledning af en privat person. I det-
te tilfælde var det Baronesse Stampe, 

og allerede ved udførelsen var det be-
stemt for Jungshoved Kirke, som den-
gang hed Stavreby Kirke og lå på baro-
niet Stampenborgs gods.  

Motivets tekstlige forlæg er at finde i 
Biblen. Efter korsfæstelsen var to disci-
ple på vej til Emmaus, og undervejs 
havde de fået følge af en person, som 
skulle vise sig at være Kristus. Ved af-
tenmåltidet, da de var vel fremme i 
Emmaus, delte han brødet og velsigne-
de dem. I Lukasevangeliet 24,31 står 
der: ”Da åbnedes deres øjne, og de 
kendte ham; men så blev han usynlig 
for dem.” Thorvaldsens relief repræ-
senterer netop dette øjenåbnende øje-
blik under velsignelsen.  

Som altertavle er 
scenen bestemt vel-
egnet. Den fortæller 
om Kristus efter 
genopstandelsen, og 
dertil repræsenterer 
den et meget erken-
delsestungt øjeblik, 
der har vedvarende 
betydning med hen-
syn til, hvilke ram-
mer vi bevæger os 
indenfor, når vi vil 
forstå og forklare 
mennesket og dets 
eksistens i verden. 
Det lægger op til, at 
vi reflekterer over et 
af de helt store 

spørgsmål. 

Den i 1839 modne kunstner, Thorvald-
sen, har her udført et relief, som i sin 
opbygning er stærkt forenklet. Selve 

Bertel Thorvaldsen: Kristus i Emmaus, 1839  
Gipsafstøbning i Thorvaldsens Museum. Foto: Thorvaldsens Museum 
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rummet et symmetrisk opbygget med 
to vinduesåbninger. I rummet står et 
bord, hvor Kristus sidder på den ene 
side og bruger sin højre hånd til velsig-
nelsen. Over for ham ser man de to 
disciple. Kristus holder brødet i den 
anden hånd, og foran ham på bordet 
står vinen. Situationen henviser indfor-
stået til Den sidste nadver, noget som 
gjorde det muligt for de to disciple at 
forstå situationen, og forstå hvem der 
gjorde dem selskab.  Også fortællemæs-
sigt set er relieffet forenklet ved, at det 
kun viser det mest nødvendige, for at 
vi kan relatere den scene, vi ser, til bi-
belteksten.  

Afsluttende bemærkninger 
Stefano Grandessos synspunkter vender 
ikke op og ned på vores opfattelse af 
Thorvaldsen og Canova. De kan der-
imod skærpe vores opmærksomhed. 
Fordi han arbejder med et andet mål for 
øje end at fortsætte diskussionen om, 
hvem af de to billedhuggere der var den 
dygtigste, træder nuancerne tydeligere 
frem. Forholdet mellem Thorvaldsen og 
Canova var præget af gensidig udfor-
dring og kollegial inspiration, ikke blot 
konkurrence om at være dygtigere end 
den anden for konkurrencens, berøm-
melsens og indtjeningens skyld.  

Det er ikke nyt, men opmærksomheden 
bliver alligevel også skærpet, hvor Gran-
desso ser det som en af Thorvaldsens 
grundlæggende kunstneriske hensigter at 
stimulere og aktivere det eftertænksom-
me eller mere filosofiske, om man vil.  
Som Canova var barn af sin tid, var 
Thorvaldsen det også. Blandt kerne-
punkterne i Thorvaldsens ideer og i hans 
kunstneriske produktion er det almen-
menneskelige, det for mennesket kon-
stante, som ikke er begrænset til den tid, 
man lever i, men er evigt aktuelt og gyl-
digt – spørgsmål om menneskets eksi-
stens i verden, evig ungdom kontra for-
gængelighed og død, spørgsmål om kær-
lighedens forunderlige natur osv. 

En stor bog om Thorvaldsen 
Afslutningsvis skal nævnes at Stefano 
Grandesso desuden er en af de få kunst-
historikere, som i nyere tid har haft mod 
på at skrive en stor bog om den danske 
billedhugger.  Bogen udkom på italiensk 
i 2010, hvorefter den blev genudgivet, 
også på engelsk, i 2015. Er man i Kø-
benhavn, kan man købe bogen i Thor-
valdsens Museums butik. 

Laila Skjøthaug 
Registrator, mag.art. 
Thorvaldsens Museum 
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Jungshoved Kirkegård står måske over 
for en større renovering. 

Tiderne har ændret sig vedr. begravel-
sesformer. Ser man 100 år tilbage, blev 
størstedelen af Danmarks befolkning 
jordbegravet, kun ganske få blev kre-
meret. I dag er det meget anderledes, 
kun ca. 5-10 % bliver begravet, og re-
sten bliver kremeret. Mange af de kre-
merede bliver begravet i urnegravsteder 
herunder fællesgrave, og en del bliver 
kastet ud over åbent vand (havet). 

Det er disse ændrede begravelsesfor-
mer, som har medført, at der henligger 
forholdsvis mange ubenyttede gravste-
der på Jungshoved Kirkegård. Både af 
hensyn til fremtoning, udseende og en 

hensigtsmæssig vedligeholdelse ønsker 
menighedsrådet at overveje en eventuel 
renovering af kirkegården.  

Menighedsrådet har derfor besluttet at 
få en landskabsarkitekt til at komme 
med forslag til, hvordan fremtidens 
kirkegård på Jungshoved evt. kan se ud. 

Menighedsrådet ønsker at inddrage 
Jungshoveds beboere i overvejelserne 
om en eventuel renovering og inviterer 
derfor til en 

Informationsaften 
tirsdag 12. juni 2018 kl. 19.00 

i Rejsestalden. 
De bedste sommerhilsner, 

Jungshoved Menighedsråd 

Jungshoved Kirkegård 
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Fødsel: Jordmoderen sender automa-
tisk besked om en fødsel til sognepræ-
sten i det sogn, hvor man bor. Sogne-
præsten registrerer fødslen, og mode-
ren får besked i sin e-boks. Er mode-
ren gift, registreres manden samtidig 
som faderen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderen via 
borger.dk afgive en Omsorgs- og an-
svarserklæring. Den skal være indtastet 
inden for 14 dage efter fødslen. Er det 
ikke sket, bliver faderskabet afgjort af 
statsforvaltningen. 

Dåb: Et barn skal have et navn senest 
seks måneder efter fødslen enten ved 
dåb i kirken eller ved navngivning. Øn-
sker man sit barn døbt, henvender man 
sig til den præst i hvis sogn, man øn-
sker sit barn døbt. Ved en dåb skal der 
være en gudmor eller -far samt mindst 
to faddere ud over evt. forældrene. 
Forældrene må gerne være skrevet op 
som faddere.  

Ønsker man ikke sit barn navngivet 
ved dåb, skal man via borger.dk indta-
ste det ønskede fulde navn for sit barn. 
Herefter indføres navnet i kirkebog og 
folkeregister, og man får besked i sin e-
Boks.  

Dåbsattest: Kan rekvireres hos nær-
meste sognepræst eller kordegnekon-
tor, uanset hvor man er døbt. 

Vielse: Aftales med sognepræsten. 
Inden vielsen skal man via borger.dk 
udfylde en ægteskabserklæring. Kom-
munen udfylder herefter en prøvelses-
attest, som sendes til den pågældende 
sognepræst. 

 

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 
man til sognepræsten oftest via en be-
demand. Bisættelse og begravelse afta-
ler man med præsten. Desuden er der 
mulighed for, at man kan få afdødes 
aske spredt ud over åbent hav. 

Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at be-
nytte sig af de digitale muligheder, kan 
man på borger.dk printe almindelige 
papirblanketter ud, som man så udfyl-
der.  

Yderligere vejledning kan man få hos 
sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst 
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, 
Allerslev, 4720 Præstø, tlf. 55 99 60 17. 
Mail: tom@km.dk. Træffetid: Alle dage 
efter aftale. 

Mandag: Fridag for præst og personale, 
og desuden er kirken lukket for kirkeli-
ge handlinger. 

Øvrige telefonnumre findes på næste side 

Praktiske oplysninger 
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Praktiske oplysninger 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 
Torben Møllenbach 
Allerslev Præstegård 
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 
55 99 60 17 og på mail: torm@km.dk. 
Mandag: Fridag for præst og personale, 
og kirken er lukket for kirkelige hand-
linger. 

Organist Elena Stilling 
21 26 66 08 

Kirkesanger Bodil Agerbo 
25 14 07 94  

Kasserer 
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen 
Faxe Ladeplads 
24 25 11 51  

ALLERSLEV 
Graver Leo De Jong 
55 99 61 68 
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 
Tove Grundtvig 
55 99 60 92 

Kirkeværge 
Rita Larsen 
55 99 60 30 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 
55 99 90 99 
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 
Eli Frandsen  
55 99 91 99  
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk  

Kirkeværge Bent Pedersen 
24 80 08 32 
http://www.jungshovedkirke.dk 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der 
altid er mulighed for at få en kop kaffe 
(eller te) og en snak efter højmessen. 
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. 
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én 
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og 
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til 
denne uanset tidspunkt.  
Kirkebilen kan også bestilles til alle kir-
kelige arrangementer i Allerslev Præste-
gård og Jungshoved Rejsestald. Det ko-
ster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører 
fra begge sogne og fra Præstø. Man skal 
tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos 
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller 
88 70 06 40.  
Delebussen ”Frøen” kører til gudstje-
nesterne kl.10.30 i Jungshoved Kirke for 
de, som ønsker  det. Tilmelding er nød-
vendig på tlf: 24 80 08 32, gerne på 
sms, senest på dagen inden kl. 09.00. 
Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og tilbage-
kørsel ca. 12.15 (efter kaffen). Pris for 
deltagelse i kørslen er kr. 0,00. 

Jungshoved Menighedsråd 
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GUDSTJENESTER 
Juni-september 2018 

  Jungshoved Allerslev 

1. s.e. trin. 3. juni 10.30 Ingen 

2. s.e. trin. 10. juni 9.30 Cykeltræf 10.30 

3. s.e. trin. 17. juni 10.30 9.00 

23. juni 20.00   

4. s.e. trin. 24. juni Ingen 10.30 

5. s.e. trin. 1. juli 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

6. s.e. trin. 8. juli Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

7. s.e. trin. 15. juli 10.30 Jesper Bo Blomgren Ingen 

8. s.e. trin. 22. juli Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

9. s.e. trin. 29. juli 10.30 Ingen 

10. s.e. trin. 5. aug. Ingen 14.30 Ugledige 

11. s.e. trin. 12. aug. 10.30 Ingen 

12. s.e. trin. 19. aug. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

13. s.e. trin. 26. aug. 10.30 9.00 

14. s.e. trin. 2. sept. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

15. s.e. trin. 9. sept. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

16. s.e. trin. 16. sept. 9.00 10.30 

17. s.e. trin. 23. sept. 10.30 9.00 

26. sept. 19.00 Workshopgudstj. Ingen 

18. s.e. trin. 30. sept. Ingen 10.30 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

Torsdag 7. jun. Kl. 19.30. Koncert med Sakskøbingskort. Allerslev Kirke 

Søndag 10. jun. Kl. 9.00. Cykeltur Jungshoved Rundt. Jungshoved Kirke 

Tirsdag 12. jun. Kl. 19.00. Informationsaften om Jungshoved Kirkegård. Rejsestalden 

Onsdag 13. jun. Pensionistforeningens tur til Bakken 

Lørdag 23. jun. Kl. 20.00. Sankthansaften i Jungshoved Kirke. Bål på Slotsbanken 

Søndag 1. jul. H.C. Andersens Verden åbner 

Søndag 1. jul. Kl. 9.30-12.00. Tur til Ræveholmsmose 

Søndag 1. jul. Postbåden ”Røret” starter sejlads Nyord-Jungshoved. Se s. 27-28 

Lørdag 14. jul. Kl. 9.00. Forsamlingshusets loppemarked 

Freddag 3. aug. Cykelløbet PostNord Danmark Rundt kommer til Jungshoved se s.18 

Søndag 5. aug. Loppemarked i Stavreby 

Mandag 13. aug. Pensionistforeningens tur til Skagen m.m. 

Lørdag 18. aug. 
Kl. 10.00-ca. 16.00. Travetur Jungshoved Rundt. Start Jungshoved Kir-
ke 

GUDSTJENESTER 

Se venligst forrige side 


