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Kære læsere, 

Når vi betragter verden ser vi farver.  
Det er lyset og mørket tilsammen der 
skaber farver og gør verden genken-
delig, og vi glædes ved, at nu bliver 
det atter sommer, nu er lærken her 
igen, som Per Højholt så fint digter 
om: 

Så og så mange lærker 

383 lærker er kommet  

384 birketræernes kroner syder (385) 
som balloner faktisk balloner man 
blæser op gasforekomster på stilk 
nejende som birketræer ja fuldstæn-
dig som birketræer der syder  

388 lærker er kommet og synger over 
muldvarpeskud 389 vinterens søvn-
veje blottes, vinterens søvnveje ligger 
blottede og fulde af vand solen ram-
mer dem en morris kører op over bak-
ken og ned og brummer op gennem 

hulvejen og nærmer sig plaskende 
langs fyrretræer postens morris kom-
mer til syne under 390 lærker. 

Digtet handler om den nære verden 
strakt ud i talrækken, set nedefra og 
op, set oppefra og ned. Det er også en 
iscenesættelse af forløb. Af tid som 
sådan. Mens digteren digter, og vi 
læser digtet, går tiden og gør os der-
med opmærksom på, at læsning nok 
tager tid, men ikke er tidsfordriv. Så-
dan er det også med Jungshovedbla-
det, som vi alle gerne bruger tid på at 
læse, fordi det er os vedkommende, 
både de faste rubrikker og de mange 
indlæg om alt mellem himmel og 
jord. I dette nummer kan man bl.a. 
læse om en støbeform til kirkens 
klokke, skovplantning, byfornyelses-
projektet og meget andet. I dette num-
mer tager vi også hul på den ny serie 
om skoler og skoleliv på Jungshoved, 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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en fortælling gennem snart 300 år. 
Vi lægger ud med en artikel om 
landsbyskolerne i 1700-tallet, herun-
der rytterskolen i Stenstrup. I næste 
nummer ser vi nærmere på skolen i 
Roneklint. Sideløbende med de hi-
storiske beretninger bringer vi fortæl-
linger fra dem, der rent faktisk har 
gået i skole på Jungshoved, i dette 
nummer fortæller Anne-Lise Saxmo-
se om sin skolestart i forskolen i 
Stenstrup. 

God læselyst og rigtig god sommer. 

Redaktionen 

 

Stork på besøg 

I det tidlige forår landede der en 
stork på Hovmarken 7, som fortalte, 
at vi havde fået en lille ny beboer på 
Jungshoved. Velkommen til dig og 
til alle de andre nyfødte på Jungsho-
ved.  

Michelin stjerne til kirken 

Bjarne H. Sørensen, Stavreby, for-
tæller, at Michelin foruden deres 
kendte madguide, hvor de uddeler 
fra en til tre stjerner til restauranter, 
også har en Grøn Michelin Guide til 
turistattraktioner verden over, hvor 
der også uddeles en til tre stjerner. 
Bjarne har læst en artikel i Ekstrabla-
det om denne guide, som fortæller, at 
der i Danmark er 90 attraktioner, 
som har modtaget den franske stjer-
neguides hyldest. En stjerne betyder 
værd at se, to stjerner betyder værd at 
køre en omvej efter, og tre stjerner 
betyder værd at rejse efter. Sammen 
med Botanisk Have i København, 
Børsen, Christiania, Det kongelige 
Bibliotek, H. C. Andersen Museum i 
Odense, Koldinghus, Marmorkirken, 
Møn og flere andre seværdigheder 
får Jungshoved kirke en flot stjerne 
af guiden. Teksten for Jungshoved 
Kirke lyder:  

 

It rises up as if from nowhere, a 
white silhouette standing out against 
a backdrop of sky, sea, trees and the 
gentle green of the rolling landscape. 
The church houses a fresco depicting 
the Dance of Death.  
(kirken toner frem ud af det blå, en 
hvid silhuet mod himlen, havet, træ-
erne og det blide grønne bakkede 
landskab. I kirken findes et kalkmale-
ri som forestiller en dødedans.)  
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Bjarne skriver: 

”Desværre omtales dansefrisen – 
selvfølgelig, da det står i alle danske 
opslagsværker - som en dødedans!!  

Er det ikke bare helt fantastisk, at 
Jungshoved kirke er tildelt en stjerne, 
og altså er en ”Must see” (værd at se) 

seværdighed blandt 90 andre turistat-
traktioner i Danmark, som Michelin 
anbefaler”!! 

Jungshoveds børn 

 Igen i år har Jungshoveds Børn af-
holdt fastelavnsfest med tøndeslag-
ning på to tønder på Jungshoved 
Skole. Carina Hansen fortæller, at det 
var et vellykket og velbesøgt arran-
gement med deltagelse af 35 børn og 
40 voksne. 

Fra Carina Hansen, Jungshoveds 
Børn har vi modtaget: 

Vores påskearrangement fandt sted 
18. april kl. 10-13. Vi var 25 i alt der 
var mødt op til påskehygge i rejse-
stalden. 13 børn og 12 voksne. Vi 
klippede påskepynt og malede på 
kogte æg, som vi senere skulle trille 
ned ad bakken på slotsbanken ved 
Jungshoved kirke. Vi trillede efter tur 
med de yngste først. Emma, Sally og 

 Foto:Lise Præstgaard Andersen 
(red. - læs om frisen i blad nr. 2/ 2018)  

Link til Michelin guiden 

https://travelguide.michelin.com/
europe/denmark/zealand/
vordingborg  

Foto: Maja Sylvest Woodham 

https://travelguide.michelin.com/europe/denmark/zealand/vordingborg
https://travelguide.michelin.com/europe/denmark/zealand/vordingborg
https://travelguide.michelin.com/europe/denmark/zealand/vordingborg
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Maya vandt i trille-påskeæg-
konkurrencen. Vi var på påskeskatte-
jagt hvor børnene skulle finde choko-
ladepåskeæg i buskene omkring rej-
sestalden. Vi sang sammen og slutte-
de af med at smøre os en sandwich 
og spise dem sammen. Bent fra Me-
nighedsrådet og Lene Pelck Gurskov 
var sammen med Carina og Tina med 
til at lave arrangementet for Jungsho-
veds børn og deres forældre.  

På landevejen 

Fredag 12.april cyklede jeg til Jungs-
hoved i let snevejr og kort efter kørte 
jeg forbi Roneklint Skov ved Dyre-
marken i solskin og her så jeg et ny-
udsprunget bøgetræ- var det årets 
første på Jungshoved?  

 

Rundt på Jungshoved kan vi stadig 
glæde os over de stynede popler langs 
vejene. På Klindse Hoved Vej har 
kommunen i foråret været i gang med 
at beskære og bevare de fine gamle 
træer.  

 Sofus Hansen har, som et sikkert 
forårstegn, taget de 20 fuglebænke ud 

af deres vinterhi og sat dem op på 
deres faste pladser. Nu kan vi igen få 
et hvil og nyde udsigten. Tak til So-
fus! 

I dette forår har Jungshoved været 
mere gult end nogensinde. Mere end 
15.000 påskeliljer har foldet sig ud og 
blomstret længere end normalt.  

Sjældent har der været så mange ma-
riehøns i det tidlige forår som i år. 
Naturvejleder Marianne Graversen 
fra Naturhistorisk Museum fortæller, 
at mariehønsene i dette forår, hvor 
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der har været underskud på regn, er 
søgt ind i vores haver for at finde et 
fugtigt sted at lægge deres æg. Sene-
re på året vil de nyudklækkede grådi-
ge mariehønselarver guffe bladlus i 
sig i store mængder- og tak for det. 
Hvis den gamle remse- Marie, Ma-
rie, Marolle- flyv op til Vorherre og 
bed om godt vejr i morgen bliver 
hørt, så får vi igen en dejlig sommer.  

Bådflygtninge til Sverige 

Fra Henning Plambeck, Bønsvig 
Strand, har vi modtaget en gammel 
avisartikel, hvor nu afdøde fisker, 
Charles Rasmussen, Over Lyngen, 
fortæller, om hvordan hans far, Jens 
Rasmussen, Stavreby, i august 1943 
stillede sin fiskekutter frit til salg, så 
en fisker fra Dragør kunne sejle nog-
le jødiske familier til Sverige. Fami-

lierne opholdt sig på gården Christi-
nelund ved Præstø indtil sent på afte-
nen 6. april, hvor de blev fulgt gen-
nem Næbskoven ud til kysten og 
herfra sejlet i en robåd over til øen 
Maderne i Præstø Fjord. Her holdt de 
sig skjult, indtil der ude fra fjorden 
blev givet lyssignal til, at de alle kun-
ne komme ombord i den ventende 
kutter. Kutteren lettede anker klok-
ken 19.30. En uges tid efter fik Jens 
Rasmussen i Stavreby besked om, at 
alle var kommet velbeholden til Sve-
rige, og at sejladsen var gået godt.  

Naturperler 

Danmarks Naturfredningsforening 
har udarbejdet en liste med 10 områ-
der i kommunen, som med enkle 
løsninger kan omdannes til sande 
naturperler. Området ved Ambæk-
ken på norsiden af Jungshoved er et 
af stederne. 

I dette forår har strækningen fra Lun-
degård til Smidstrup været en attrak-
tiv strækning for folk, der ønsker at 
finde en bolig på Jungshoved. På et 
tidspunkt var der hele 8 huse til 
salg.♦  Knud Jacobsen 
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Jungshoved Pensionistforening 
har også slået katten af tønden på 
Jungshoved Skole. Her ses de gla-
de dronninger og konger. 

Foto: Leif Larsen 

v. Elsa Bencke 

Så har der igen været en lille udstilling i den gamle vandværksbygning i Stav-
reby. En håndfuld børn og voksne havde lavet tegninger, figurer, påskeæg, 
gækkebreve og andet pynt til det lille træ, som i anledning af udstillingen stod 
i bygnngen. Temaet for årets påskeudstilling var fugle, men påskekyllingerne 
og hønsene var de bedst repræsenterede. En hel del mennesker kom forbi og 
gav udtryk for, at det var nogle fine ting, vi havde fået produceret i år. 

’Værket’, som vi kalder huset, lægger gerne hus til små arrangementer til glæ-
de for Stavreby og Jungshoveds beboere. Vi har indtil nu selv været involveret 
i alle de ting, der har fundet sted, men det vil glæde os, hvis der i fremtiden 
også er andre, der har lyst til at lave små udstillinger eller foredrag. Pladsen er 
trang, men på den måde er vi næsten sikre på at få ’fuldt hus’.   

Kontakt Jørgen Svendsen (mobil 53802856) eller Elsa Bencke, Stavreby 

Strandvej 24a for nærmere oplysninger.  
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Nu, hvor der har været så meget snak 
om Lindholm, som skal være udrej-
secenter, kom jeg til at tænke på tider 
med mund- og klovsyge. 

Forsøgsstationen på Lindholm blev 
bygget i 1926, og derefter blev der 
lavet forsøg med levende kvæg; der-
for kom den til at ligge på en ø. 

 Mund- og klovsyge viser sig bl.a. 
ved blærer på tungen. Man troede, 
smitten kom ved berøring, men i 
1966 blev man klar over, at smitten 
var luftbåren, for der kom udbrud i 
Viemose, på Stevns og i Skåne. Syg-
dommen kunne smitte over lang af-
stand. 

Jeg kan huske udbruddet i 1966. Min 
far havde næsten altid ni malkekøer 
plus opdræt, altid stalden fyldt. Min 
far var meget nervøs, da der kom 
udbrud så tæt på, altså i luftlinje. Vi 
boede inden for udbrudszonen. På 
lysmasterne, hvor Duevangen går ud 
i Mislehøjvej, sad advarselsplakater. 
Jeg husker også, at min far havde 
meldt en kalv til slagtning på DLK 
(Dansk Landbrugs Kvægslagteri) i 
Vordingborg. Min mor måtte cykle 
ned til sognefogeden (Holger Ras-

mussen) i Ambæk og få en seddel, 
som skulle med til slagteriet, og som 
fortalte, at vi lå inden for risikozonen. 
Vi havde også modtaget en seddel, 
som jeg kunne få med i skole, hvis 
der kom udbrud tættere på. Men det 
gjorde der heldigvis ikke. 

Vi boede så tæt på Lindholm, at kø-
erne en gang om året blev vaccineret 
gratis. Det var en dyrlæge fra Lind-
holm, som klarede det. 

Det var hårdt for de landmænd, som 
det ramte. Hele besætningen blev 
slået ned. Ejeren fik godt nok erstat-
ning, men sikkert kun slagteprisen. 
Mælkepengene manglede jo også, og 
så skulle der indkøbes ny besætning. 
Desuden skulle staldene desinficeres 
og stå tomme i et stykke tid.  

Det seneste udbrud på Sydsjælland 
var i januar 1983. Nu er sygdommen 
mere eller mindre udryddet. ♦ 

Merete Larsen 

Lindholm Foto: Henrik Hansen 

Mund- og klovsyge er en meget 
smitsom virussygdom som først og 
fremmest rammer parrettåede 
hovdyr deriblandt tamkvæg og svin. Hjorte,
 geder og får rammes dog bl.a. også. 
Infektion hos mennesker er rapporteret, 
men ualmindeligt. Dog kan mennesker 
bære virusset i svælget (uden at blive syge) 
i over et døgn. 
Kilde: Wikipedia.org 

https://da.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Parrett%C3%A5ede_hovdyr
https://da.wikipedia.org/wiki/Parrett%C3%A5ede_hovdyr
https://da.wikipedia.org/wiki/Tamkv%C3%A6g
https://da.wikipedia.org/wiki/Svin
https://da.wikipedia.org/wiki/Hjorte
https://da.wikipedia.org/wiki/Ged
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5r
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Bladet kan købes i løssalg i Præstø Boghandel, Købmands-
gården, Jungshoved Kirke og i bladkassen på Jungshoved 
Skole. Pris pr. blad 20 kr. 

Du kan støtte bladet via din netbank. 
Kontonummer: 6140-0004064737 

Årsabonnement: 175 kr. Henvendelse til Knud Jacobsen. 

 

Indtægter 2018: 

Menighedsrådet     20.000,00 kr. 

Jungshoved Lokalråd    10.000,00 kr. 

Jungshoved Skole     5.000,00 kr. 

Bidrag fra læserne og bladsalg   8.677,00 kr. 

Abonnenter      8.475,00 kr. 

Indtægter i alt:     52.152,00 kr. 

 

Udgifter 2018: 

Trykning af 4 numre af bladet Jungshoved 49.318,50 kr. 

Porto       2.610,00 kr. 

Julehilsen til de 8 frivillige bladomdelere  1.375,65 kr. 

Netbank årlig afgift og gebyrer   85,50 kr. 

Udgifter i alt:      53.989,65 kr. 

 

Overskud/underskud    1.837,65 kr. 

Indestående 31.12.2017    23.790,12 kr. 

Indestående 31.12.2018:    21.952,47 kr. 
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I begyndelsen af marts måned mød-
tes en række jordejere på Jungshoved 
med godsejer August Hage fra Ore-
mandsgård for at drøfte muligheder-
ne for at dyrke jorden økologisk. I 
mødet deltog også Peder Andersen, 
Lynggården, der producerer gylle til 
økologiske landbrug. 
 
Der var en lang og spændende drøf-
telse af - for og imod - at dyrke jor-
den økologisk, hvad er godt og skidt 
for miljøet, jorden, jægerne, dyrene 
osv. 
 
Der var forståelse for, at der skal et 
vist antal hektar til, for at det kan 
betale sig at dyrke jorden økologisk 
på Jungshoved, gerne 300-400 hek-
tar, hvor vi i øjeblikket har jordejere 
med ca. 100 hektar, der er interesse-
rede.  
 

Hvis det lykkes os at 
få tilsagn fra flere 
jordejere, så vi kan 
komme op på de 300-
400 hektar, vil der 
blive lavet et samlet 
udbud. Dette betyder, 
at projektet har en tids-
horisont på to-tre år ud 
i fremtiden. 
 
De næste par måneder 
vil gå med at kontakte 
flere jordejere på 

Jungshoved og høre, 
om de kunne være interesseret i pro-
jektet, og der vil så blive afholdt et 
nyt møde først på sommeren. 
 
Hvis I har nogle spørgsmål eller er 
interesserede, er I meget velkommen 
til at kontakte mig, der er koordinator 
på projektet. 
 
Projektet er ikke en del af Lokalrå-
dets aktiviteter.♦ 
 
Lis Jespersen 
Koordinator for økologisk landbrug 
på Jungshoved 
 

Illustration: Niels Elgaard Larsen / Wikimedia Commons 

Marker ved Oremandsgård 
Foto Henrik Hansen 
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. 

Med den nye serie om skoler og skoleliv på Jungshoved, starter vi en fortæl-
ling gennem snart 300 år. Som man kan læse i artiklen om rytterskolerne, skre-
vet af historikeren Finn Thorshøj, så har Jungshoved med sin rytterskole i 
Stenstrup været med helt fra starten, længe før, at der var et tilbud om skole-
gang for alle i Danmark. En af de fine ting ved det danske samfund er, at næ-
sten alle børn på et tidspunkt har gået i den danske folkeskole og her har lært at 
omgås hinanden uafhængigt af deres familiemæssige baggrund. For de fleste 
har det været en ballast, de har kunnet drage nytte af gennem hele livet. Det 
betyder også, at stort set alle har mulighed for at tale med om, hvordan det var 
at gå i skole. Derfor håber vi også, at vi kan bringe nogle beretninger om sko-
lelivet på Jungshoved, fortalt af dem, der har gået i skole her. I den første arti-
kel her i bladet bringer vi en fin beretning af Anne- Lise Saxmose, hvor hun 
fortæller om sin skolestart i forskolen i Stenstrup. Vi vil også gerne tegne et 
portræt af de mange lærere, der på hver deres måde har været med til at præge 
Jungshoved gennem deres lærergerning, men også ved deres deltagelse i det 
øvrige samfundsliv på Jungshoved. Vi håber, at rigtigt mange af læserne vil 
bidrage med oplysninger, fotos og fortællinger om deres skoleliv.  

Vi glæder os til at høre fra jer. 

Knud Jacobsen 

 
af Finn Thorshøj

’Steenstrup Skole, som ligger i Joenshoved 
Sogn, var en meget stoer Forsamling af Børn, 
som holdte mig varm paa den fornøyeligste 
Maade..." - nogle ord om Frederik d. 
IV’s rytterskole i Stenstrup. 

 

Almindeligvis opfattes skoleloven af 
1814 som den første egentlige skole-
lov i Danmark, hvor det blev et krav, 
at alle børn - ikke blot i byerne, men 
også i landdistrikterne fremover hav-

de krav på at modtage skoleunder-
visning, som på den tid var ensbety-
dende med, at børnene kunne tilegne 
sig en kristen børnelærdom. Det 
skulle ske gennem læsning af Bibe-
len og katekismus på modersmålet, 
og dermed blev evnen til at læse et 
grundlæggende formål med under-
visningen. Allerede længe inden sko-
leloven af 1814, var det imidlertid 
blevet pålagt degnene ved landets 
sognekirker at påtage sig oplæring af 
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børn og unge ved siden af de øvrige 
praktiske opgaver ved gudstjenesten. 
Degneundervisningen foregik nor-
malt i kirken, da egentlige skolebyg-
ninger var få og sporadiske. En vig-
tig undtagelse var imidlertid de så-

kaldte `Kongelige Skoler´, som Fre-
derik IV (1699-1730) i perioden 
1721-1727 lod opføre på den del af 
krongodset, som allerede i 1670 var 
udlagt som ryttergods til underhold 
af det dengang oprettede nationale 
danske rytteri. Ryttergodsets bønder 
skulle selv gøre tjeneste til hest eller 
underholde en rytter mod frihed for 
landgilde og andre skatter. I Frederik 
IVs regeringstid blev ryttergodset 
imidlertid omlagt og samlet i 12 ryt-
terdistrikter, og i 1721 besluttede 
kongen at fejre sin 50-års fødselsdag 
med oprettelsen af 20 ens skoler for 
almuens børn i hvert af disse rytter-
distrikter. Baggrunden for denne 
beslutning var en religiøs fromheds-

bølge, pietismen, som omkring år 
1700 havde bredt sig fra Tyskland til 
Danmark, hvor den især havde på-
virket kongehuset. Grundtanken i 
den pietistiske bevægelse var, at kri-
stendom ikke skulle bestå ´i at vide, 
men i at gøre´. Kristendommen måt-
te derfor ´praktiseres i konkrete kær-
lighedsgerninger´, hvor hovedvæg-
ten lå på fromhed og en personlige 
tro. Samtidig havde bevægelsen et 
klart socialt engagement, som bl.a.  i 
1708 førte til den første egentlige 
fattigdomsforordning i Danmark og 
til oprettelsen af Vajsenhuset i Kø-
benhavn for forældreløse børn i 
1727. Sammenkædning af kristen-
dom og skoleundervisning fik derfor 
den effekt, at den pietistiske from-
hedsbølge var baggrunden for, at 
Frederik IV, som i høj grad var præ-
get af den pietistiske tankegang, lag-
de så stor vægt på, at også almuens 
børn kunne modtage den nødvendige 
undervisning, så de ikke blot selv 
besad den grundlæggende kristne 
børnelærdom, men også skulle være 
i stand til selv at læse salmer og Bi-
belen. 

Frederik IVs ´Kongelige Skoler  ́er i 
dag bedst kendt som ´rytterskolerne .́ 
Af forordningen til disse skoler eller 
´Instructionen´ af 28. marts 1721, 
som er den korrekte betegnelse, 
fremgik det også omhyggeligt, hvor-
dan skolerne skulle opføres: 
"Skolernes Ydermurer, saavel som 
Skorsten og Bageovn af Flensborg-
mursten, Skillerummene af tørrede 
Mursten og alle Gulve af brændte 
Mursten. I Forstuen Gulv af Kampe-
sten. Murene skal udvendig have 
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rene Fuger, Fod og Gesims; indven-
dig ere alle Stuerne hvidtede. Taget 
af røde Flensborgsten. Uden om hele 
Huset Brolægning, ligesaa i Stalden. 
Tagværket, Loftet og de indvendige 
Dørkarme af Norsk Tømmer, men 
Karmene til Yderdørene og til Vindu-
erne ligesom Rammer og Poster i 
disse af Eg. Der er 3 Yder- og 5 In-
derdøre, nogle med Laas, andre med 
Krog og Krampe. Der ere 17 Vindu-
er, hvert med 24 blyindfattede Ruder. 
Indvendig ere Vinduerne malede 
røde, udvendig perlegraa ligesom de 
Lemme, der lukker for dem om Nat-
ten".  

Alle disse 240 skoler blev bygget 
efter nøjagtig samme anvisning, og 
de sidste skoler stod færdige i 1727. 
Ved en kongelig resolution af 11. 
juni 1727 blev der dog opført endnu 
en rytterskole på Bogø, så det samle-
de antal rytterskoler nåede faktisk op 
på 241.  

Man har betegnet opførelsen af ryt-
terskolerne som det første eksempel 

på egentligt typehusbyggeri i Dan-
mark.  

Én af de 20 rytterskoler, som blev 
opført i Vordingborg Rytterdistrikt, 
lå i Stenstrup, - og der ligger den 
stadig, selvom bygningen gennem 
mange år har været anvendt til privat 
beboelse. Inden vi kigger nærmere 
på rytterskolen i Stenstrup, vil vi lige 
se nærmere på, hvordan den enkelte 
rytterskole var indrettet og hvordan 
undervisningen foregik. 

Med undtagelse af en halv snes ryt-
terskoler på Lolland, som hurtigt 
blev frasolgt, blev alle rytterskolerne 
forsynet med en sandstenstavle, som 
var indmuret over hoveddøren. Un-
der Frederik IV.’s kronede spejlmo-
nogram ses en kort sætning på latin, 
som i dansk oversættelse lyder såle-
des: " Denne skole tillige med 240 
lignende har VI FREDERIK DEN 
FJERDE i året 1721 opført i de di-
strikter, som af mig er oprettet til 
altid at underholde 12 ryttereskadro-
ner." Derefter følger et vers på 
dansk: 

"Halvtredsindstyve år, GUD har DU 
mig opholdet  

At Sygdom Kriig og Pest mig intet 
ondt har voldet.  

Thi Yder jeg min Tack; og breder ud 
DIT Navn. 

Og bygger Skoler op, de Fattige til 
Gavn. GUD lad i dette Værk DIN 
Naades fylde kjende.  

Lad denne min Fundatz bestaa til 
Verdens Ende  

Lad altid paa min Stool en findes af 
min Ætt,  
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Som mener DIG MIN GUD! OG 
DISSE SKOLER rætt”.  

Tavlen fra Stenstrup skole. Tavlen er nu 
indmuret indendørs i en væg på Jungshoved 
Skole. 

Krigen, der hentydes til i verset, var 
den netop afsluttede Store Nordiske 
Krig (1700-1720) samt pesten, som i 
1711 havde kostet livet for tusindvis 
af mennesker, især i København. 

Rytterskolerne blev opført for at sik-
re, at børnene, både piger og drenge, 
fik tilegnet sig den mest grundlæg-
gende kristne børnelærdom. Under-
visningen i rytterskolerne var om-
hyggeligt beskrevet i instruksen og 
lyder i moderne sproglig tilpasning 
således "Undervisningen indledes 
om morgenen ved, at der først synges 
en salme, derpå læses morgenbøn-
nen, under hvilken børnene knæler, 
hvorefter følger et kapitel af den hel-
lige skrift, og så atter en salme. Om 
aftenen sluttes på samme måde, og 
om middagen, før børnene går af 
skole, forelæses dem 2 eller 4 kapit-
ler af lovbogen. Drenge og piger bør 
i skolen sidde hver for sig, og lære-
ren skal nøje våge over, at børnene 
ikke bander, bruger skældsord, utug-
tig snak, støjer, kives slås og hvis de 
derimod forseer sig, skal han alvor-

lig foreholde dem, at de bør sidde 
stille og agtpågivende og ikke fortør-
ne Gud eller forarge hverandre. Sko-
lemesteren må ej med hug og slag 
ilde medhandle børnene, men deres 
fejl må han lemfældig rette. De uflit-
tige lader han sidde længere i skolen 
end de andre, dog bør han gøre for-
skel imellem børnenes nemme, da én 
må have længere tid til at lære end 
en anden. Hjælper formaninger og 
den mådelige straf at sidde længere i 
skolen ikke, siger han det til deres 
forældre, af hvilke eller af ham i de-
res nærværelse da med ris efter for-
seelsen straffes".  

Virkeligheden var dog oftest meget 
anderledes. Skolegangen var i høj 
grad præget af udenadslære, og for 
mange af børnene skete det uden 
større forståelse af indholdet. Under-
visningen har utvivlsomt også i stør-
re eller mindre grad været suppleret 
med en del praktisk arbejde i skole-
holderens ´kålhave´ eller skolelod-
den ,́ som var det jordstykke, der 
hørte til skolen, og som udgjorde en 
del af lærerens aflønning. Der har 
bestemt været dygtige lærere rundt 
om i landsbyskolerne, men før det 
efterhånden blev almindeligt med 
uddannede lærere i løbet af 1800-
årene, har flertallet af lærerne på lan-
det utvivlsomt været meget mådelige 
og oftest uden pædagogisk forståelse 
og, især i 1700-årene, som regel også 
uden større faglige eller pædagogiske 
kvalifikationer. Da der heller ikke 
var nogen pensionsalder, og afløn-
ningen som skoleholder desuden var 
temmelig ringe, har der næppe været 
mulighed for, at skoleholderen og 
hans familie reelt har haft mulighed 
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for lægge meget, hvis overhovedet 
noget, til side med henblik på alder-
dommen. Da der dengang heller ikke 
var noget som hed aldersrente eller 
folkepension, fortsatte flertallet af 
skoleholderne med at undervise bør-
nene indtil højt op i alderdommen, 
ofte indtil de bogstaveligt talt blev 
´båret ud´. Det har hverken været 
inspirerende for børnene eller for 
læreren selv og har, sammen med 
forældrenes behov for børnenes ar-
bejdskraft hjemme, utvivlsomt også 
medvirket til det betydelige fravær 
blandt eleverne, som det ofte fremgår 
af indberetningerne efter visitationer-
ne af skolerne, hvor problemet med 
det store fravær med bekymring be-
mærkes gang på gang. 

Ud over læsning af katekismus, Bibe-
len og salmerne, som absolut var det 
vigtigste, skulle børnene også lære 
det, "hvormed de i sin Tid kunne tje-
ne deres Konge og Fædreland." Øn-
skede forældrene, at børnene også 
skulle undervises i skrivning, måtte 
de betale ekstra for det. At piger på 
landet nu også skulle have undervis-
ning, er meget bemærkelsesværdigt. 
Det pietistiske menneskesyn, som 
åbnede for, at også piger både kunne 
og skulle modtage undervisning, 
prægede også instruksens bestem-
melser om undervisningen af børne-
ne fra de fattigste kår: "Skulle der 
findes nogle Fattige forladte Fader 
og Moderløse Børn, som ingen Til-
hold have, men lever af Almisse, bør 
(Skolemesteren) og antage sig den-
nem, og ikke mindre besørge deres 
end andres Undervisning. Hand ha-
ver med lige Fliid og Omhue at anta-
ge sig alle Børnene, saavel den aller-

fattigste Inderstes som den Boe-
mands, der kan have noget til Beste, 
thi hand bør ikke reflectere paa For-
ældrenes Tilstand og Formue, men 
hans eeneste Øjemærke skal være, at 
faa de hannem anbetroede Børn, den 
ene saavelsom den anden, forsvarli-
gen undervise." Kravene til pædago-
gikken var desuden bemærkelsesvær-
dig moderne. Skolemesteren " skal 
med ald Fliid lære Børnene Doct. 
Luthers liden Catechismum hvilket de 
bør viide Oord for Oord at oplæse 
udenad siden den i stiftet brugelig 
Forklaring, hvilken hand ei skal ven-
ne dem til at lære saaleses udenad, at 
de binde sig til Oordene, men hand 
bør tit og ofte forandre Spørgsmaale-
ne til dem, saasom det er bedre at 
kunne giøre Forrede for Meningen, 
end at de kunde læse Ordene op uden 
at forstaa dem." Skolemesteren blev 
også formanet om, at "Hand maa 
ingenlunde med Hug eller Slag, ilde 
medhandle Børnene, men deres Feil 
skal hand paa lemfældigste Maade 
søge af rette, findes nogen u-flittig i 
at lære, da lader hand saadan een 
sidde længer i Skolen end de andre, 
dog bør hand giøre Forskiæl mellem 
Børnenes Nemme, med hvilket een 
kand være bedre begavet end den 
anden, og derfor i kortere Tiid fatte 
det, som en anden maa have langt 
længere Tiid at lære." 

Tidens syn på pædagogik og børne-
opdragelse taget i betragtning, var 
holdningen i instrukserne for Frede-
rik IVs rytterskoler forbavsende ri-
melige, fornuftige og fremadrettede. 
På baggrund af datidens normalt ud-
bredte opfattelse af børn som en slags 
´udisciplinerede små voksne ,́ der 



17 

 

med en håndfast opdragelse hurtigst 
muligt måtte bringes til at tilpasse sig 
samfundets normer og krav, er den 
pædagogiske forståelse af, et børn 
ikke er ens, og at der må tages indivi-
duelle hensyn til, at børn derfor heller 
ikke alle kan lære lige godt og hur-
tigt, et udmærket eksempel på, hvor 
fremsynet og forbavsende moderne 
kravene i instruksen var til den øn-
skede pædagogik i de nye sko-
ler. Virkeligheden var desværre of-
test en ganske anden. Aflønningen af 
skoleholderne var simpelthen så rin-
ge, at det ofte var vanskeligt eller 
ligefrem umuligt at finde kvalificere-
de, og det vil med tiden sige uddan-
nede, lærerkræfter, som var i stand til 
at undervise børnene efter instruk-
sens intentioner. Dertil kom, at det jo 
ikke var bønderne, der havde ønsket 
skolerne og at forståelsen for, at sko-
legangen var nyttig for børnene, var 
derfor heller ikke altid særlig ud-
bredt. Børnene skulle være i skolen 
mellem klokken 7-11 og 14-18 om 
sommeren og mellem klokken 8-12 
og 14-16 i vinterhalvåret. Forældrene 
kunne dog beholde børnene hjemme 
den halve dag, hvis de havde brug for 
deres arbejdskraft. Det var ofte tilfæl-
det, og i indberetningerne efter bis-
pernes visitatser giver de mange for-
sømmelser blandt børnene da også 
anledning til tilbagevendende be-
kymring. 

Rytterskolen i Stenstrup blev opført i 
1722 på den nuværende adresse Am-
bæk Mark 10. Den første skolehol-
der, som hed Ejler Schiøler, døde 
allerede i 1728, og i de følgende år 
var der udskiftning af skoleholdere 
med få års mellemrum. Embedet 

som skoleholder blev i praksis oftest 
anvendt som ´springbræt´ til ledige 
stillinger som degne. Vi ved ikke så 
meget om de første skoleholdere i 
Stenstrup andet end deres navne, og 
hvornår de beklædte embedet som 
skoleholdere: Peter Christensen Foss 
(1728-1731), Peter Husum (1731-
1734), Michael Jochumsen (1734- 
1739) og Eschild Holm, som i 1739 
blev skoleholder i Stenstrup. Eschild 
Holm så tilsyneladende også lærer-
jobbet som en mulighed for at blive 
degn. I 1700-årene var det ikke 
usædvanligt, at ansøgninger blev 
skrevet på vers, så da Eschild Holm 
1744 søgte stillingen som degn i 
Magleby på Møn, var hans ansøg-
ning til bispen da også på vers. An-
søgningen lød således: 

Du højærværdige Mand, en Skoleholder ban-
ker  
Paa Bispens Naadedør og trøster sig i Tan-
ker, 
At han skal blive løst fra Skolens haarde 
Tvang, 
om Bispen ser til hans Nødtørftighed og 
Trang. 
Nu er der Lejlighed ved et af Møens Sogne,  
Om Gud behager det min Lykke skal op-
vaagne.  
Saa kan jeg age hjem med et fornyet Mod  
For jeg til Kiøbenhafn gik paa min trætte 
Fod. 
Da skal jeg og min Tak til Gud og Bispen 
giøre,  
Som vilde lægge til min Bøn et naadigt Øre.  
Vis højærværdig Mand mig dette Naaden-
stegn,  
At jeg til Maglebye maa live Sognedegn. 
Jeg bliver i dybeste Underdanighed Høye og 
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Velbaarne Herres ringeste Tiener Eschild 
Holm 
Den jobsøgende skoleholder fik dog 
ikke stillingen, men fem år senere 
lykkedes det for ham at blive både 
degn og skoleholder i Skælskør. De 
hurtige skift af skoleholdere fortsatte 
med Jacob Odderbech (1749-1762) 
og Christian Baden (1762-1765). Da 
godsejer Henrik Adam Brockenhuus 
på Nysø gerne ville skænke et orgel 
til Jungshoved Kirke, søgte man en 
skoleholder i Stenstrup, som kunne 
traktere dette instrument. Det lykke-
des med ansættelsen af Frederik 
Hoff, som beklædte embedet fra 
1765 til 1771. Den følgende skole-
holder hed Henrik Carstens. Han var 
´ustuderet  ́ som mange andre skole-
holdere på den tid, men da han både 
var en dygtig underviser og desuden 
også en dygtig kirkesanger, blev han 
alligevel accepteret af sognepræst 
Faber, som havde været præst i 
Jungshoved siden 1766. Pastor Faber 
var ellers af den mening, at det var 
ønskeligt, "at vi alene havde studere-
de Skoleholdere, men da Studenter 
ikke engang vil tage imod Kondition 
paa 50 Rd. aarlig og alting frit for at 
læse for 1-2 Børn, saa er nu næsten 
alt Haab ude".  Pastor Faber håbede 
dog at få Carstens til eksamination 
hos bispen, så han kunne blive 
´studeret´, men sådan skulle det ikke 
gå. Den 20. august 1786 døde Car-
stens nemlig pludseligt af feber, så 
pastoren måtte tage til takke med den 
ligeledes ustuderede Jacob Christian 
Bøgvad som skoleholder i Stenstrup. 
Faber blev i øvrigt provst i herredet i 
1788 og beklædte dette embede til sin 
død i 1795 

Når biskopperne visiterede skolerne, 
var formålet først og fremmest at 
bedømme børnenes færdighed i læs-
ning og forståelse af de religiøse tek-
ster, man arbejdede med. Det handle-
de først og fremmest om, at børnene 
kunne læse og forstå Luthers Lille 
Katekismus og en række salmer. Og-
så skoleholderens undervisning blev 
nøje vurderet ved visitatserne, først 
og fremmest lærerens evne til at kate-
kisere, dvs. at kunne udlægge teksten 
på en sådan måde, at børnene kunne 
forstå indholdet. Kontrol af både kir-
ker og skoler spillede i det hele taget 
en stor rolle. Den lokale præst havde 
ansvaret for, at degnen og skolehol-
derne passede deres arbejde, og at 
børnene i skolerne lærte, hvad man 
forventede. Efter bestemmelserne 
skulle præsten egentlig visitere sko-
lerne hver eneste uge, men det var 
uoverkommeligt, så skete næppe så 
ofte i praksis, men kontrol var der 
normalt alligevel. Undertiden kom 
også provsten på visitation for at sik-
re, at præsterne og skoleholderne 
opfyldte deres arbejdsopgaver, og 
endelig kom så biskoppen med nogle 
års mellemrum for at kontrollere, at 
alle - fra præsten til skoleholderen og 
videre ned i systemet til det yngste 
skolebarn - nu også udfyldte deres 
plads i samfundet. Mange notater og 
indberetninger fra bispernes visitatser 
over hele landet er bevaret, men den 
største og absolut mest interessante 
samling stammer fra en af de meget 
omhyggelige, men også meget nid-
kære bisper, nemlig  

Nicolai Edinger Balle (1744-1816), 
som var biskop over Sjælland fra 
1783 til 1808. Der var ikke meget, 
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som undgik biskop Balles opmærk-
somhed, når han besøgte kirker og 
skoler. Han gjorde optegnelser i sine 
visitatsbøger både over børnenes 
faglige færdigheder og over under-
visningen. Han uddelte desuden bø-
ger som flidspræmier til de dygtigste 
elever. Balle vurderede endvidere 
nidkært hver enkelt skoleholder, som 
ofte blev belært eller i mere alvorlige 
tilfælde ligefrem formanet om fejl og 
mangler ved deres undervisning og i 
forhold til deres evner fx til at kateki-
sere. Balle lagde i øvrigt stor vægt 
på, at børnene ikke blot kunne læse 
eller besvare spørgsmål, men at de 
også forstod, hvad de læste eller sag-
de. På det område var Balle forud for 
sin tid. Ellers var det nu ikke noget, 
man kunne beskylde ham for. Læser 
man de mange, mange hundrede 
notater efter Balles utallige visitatio-
ner, fornemmer man tydeligt, at han 
kunne være meget direkte, både når 
han roste elever og skoleholdere, 

men også nådesløs, når han var util-
freds med forholdene. For en skole-
holder i Gyrstinge var udsigten til 
endnu en visitats af biskop Balle i 
1792 så frygtindgydende, at den 
stakkels skoleholder valgte at låse 
skolen af, smide nøglen i gadekæret 
og tage flugten til fods mod Sorø og 
dermed også ud af historien. 

I sin tid som biskop nåede Balle at 
visiterede kirker og skoler i hvert 
eneste sogn på Sjælland; mange af 
dem ikke mindre end fem gange med 
nogle års mellemrum. Med sig førte 
han, som allerede nævnt, sin dagbog 
og ikke mindst visitatsbogen, hvor 
han omhyggeligt nedfældede sine 
iagttagelser ved de mange, mange 
hundrede visitationer, som han fore-
tog gennem de 25 år, han virkede 
som Sjællands Biskop. Notaterne i 
visitatsbøgerne dannede grundlag for 
de indberetninger både om forholde-
ne i sognekirkerne og i både bysko-
lerne og skolerne i landsognene, som 
bispen jævnligt skulle sende til Dan-
ske Kancelli i København, - datidens 
Indenrigsministerium. De mange 
hundrede sider fortæller derfor bredt 
om stort og småt i kirker og skoler 
og er dermed også en glimrende kil-
de til få en fornemmelse af, hvordan 
livet i skolerne fungerede i praksis.  
Når biskop Balle er blevet et begreb i 
dansk skolehistorie, skyldes det dog 
ikke kun hans visitatsindberetninger, 
men hans berømte bog med titlen 
"Lærebog i den Evangelisk-
Christelige Religion indrettet til Brug 
i de danske Skoler", som for mange 
generationer lagde grunden til deres 
kristne børnelærdom. Biskop Balle 
besøgte naturligvis også rytterskolen 

Nicolai Edinger Balle  
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i Stenstrup, endda flere gange, og 
efter den første visitats i 1787 indbe-
rettede han med tilfredshed til kan-
celliet i København, at "I Steenstrup 
Skole, som ligger i Joenshoved Sogn, 
var en meget stoer Forsamling af 
Børn, som holdte mig varm paa den 
fornøyeligste Maade. De vidste alle 
at giøre færdig Rede for deres Chri-
stendoms Kundskab med sund For-
stand. Mange smukke Psalmer havde 
de lærte. Drenge og Piger kappedes 
med hverandre om Fortrinnet, især 
tvende Drenge, Rasmus Friderichsen 
og Hans Jensen, samt tvende Piger, 
Anne Peders Datter og Mette Marie 
Lars Datter. Det meeste, jeg havde at 
erindre om, var hos nogle om bedre 
Øvelse i Boglæsning. Skoleholder 
Bøgwad er en skikkelig og flittig 
Mand."  

1792 fik skolen atter besøg af biskop 
Balle, og også denne gang var han 
tilfreds med forholdene, idet han 
denne gang noterede, at "I Steenstrup
-Skole havde nogle Børn læst den 
nye Lærebog og kunde svare ganske 
vel deraf. Andre havde læst Forkla-
ringen med nogenlunde Forstand. 
Catechismus havde alle lært med 
god Eftertanke. Også vidste man 
noget af den Bibelske Historie og 
havde mange Psalmer. 17 Bøger 
uddeltes. Skoleholder Bøgvad er flit-
tig og chatechiserer meget vel." Sko-
leholder Bøgvad har vi allerede mødt 
i denne artikel, og ´den nye lærebog ,́ 
som Balle omtaler, er naturligvis den 
lærebog, han selv var forfatter til.  
 
Den 26. juli visiterede biskop Balle 
både rytterskolen i Stenstrup og den 
noget yngre skole i Roneklint. Skole-

holder Ditzel fra Roneklint Skole 
havde allerede dagen før irriteret den 
gode bisp, da han visiterede Jungsho-
ved Kirke og hørte sognepræsten, 
Pastor Faber, prædike over en tekst 
af Mathæus om fordum og overtro 
"uden al Grund i Texten. Men han 
taler vel, skiønt skarp, og røber el-
lers, at Christendom ikke er hans 
Sag", som biskoppen med tydelig 
utilfredshed noterede i visitatsbogen. 
Måske er Balle allerede blevet lidt 
irritabel under denne prædiken, for 
da de to skoleholdere, Ditzel fra sko-
len i Roneklint og Bøgvad fra Stens-
trup Skole, som begge ikke kun var 
kirkesangere, men også skulle 
´katekisere for Ungdommen  ́ i kir-
ken, fik de følgende skudsmål i Bal-
les visitatsbog: "Kirkesanger og Sko-
leholder Bøgvad synger nogenledes 
og chatechiserer temmelig. Kirke-
sanger og Skoleholder Ditzel synger 
bedre og chatechiserer vel nok, men 
indblander sine Nyeheder, saasom at 
Børn ikke skulde døbes førend ved 
deres Confirmation. Jeg sagde ham 
ikke imod for ey at volde Opsigt, Men 
tog strax fat paa Boglæsning og gi-
ennemgik derved nogle Psalmer om 
Daaben, hvorved hans Vildfarelse 
blev svækket og bortryddet". Biskop 
Balles erindring om episoden var 
imidlertid på ingen måde 
´bortryddet .́ Ved visitationen på 
Roneklint Skole den følgende dag 
var den nemlig gal igen, og bispen 
noterede nu, at Ditzel "kan ikke vare 
sig for at indblande sine Nyeheder. 
Jeg advarede ham i Enerum og tog 
Løfte af ham med Haand og Mund, 
at han skulde holde sig til Lærebog 
og Chatechismus uden at forvirre de 
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Enfoldige". Biskop Balle var ikke en 
mand, som brød sig om ændringer og 
nye fortolkninger - ´Nyeheder´- som 
Balle kaldte det med slet skjult væm-
melse. Balles humør blev bestemt 
ikke bedre, da visitatsen fortsatte på 
Skolen i Stenstrup. "Skolegang havde 
været forsømt. Meget var glemt af 
Lærebogen. Dog vidste nogle at sva-
re ret vel og gjorde ligeledes god 
Rede for Catechismus. I Boglæsning 
fandtes megen Mangel, som derfor 
blev alvorlig indskierpet, Psalmer 
havde man lært. 14 Bøger uddeltes. 
(...) Begge Kirkesangere blev taget i 
Eed. Jeg talede med hver især og 
formanede især Ditzel til at bruge al 
Forsigtighed. Ogsaa formanede jeg 
Sogne Præsten og indskierpede ham 
sin Pligt som Sielesørger samt af 
styre al Forargelse og alt Vildskab. 
Jeg forholdt ham ikke at sætte Chri-
stus tilside, men at prædike Ham og 
følge Ham."  

Biskop Balles sidste visitats på rytter-
skolen i Stenstrup fandt sted 3. maj 
1806.  Der var gået 16 år siden Balles 
sidste besøg på skolen, og dengang 
havde han været mindre tilfreds med 
børnenes færdigheder og havde fun-
det det nødvendigt at formane den 
daværende skoleholder i enerum. 
Visitatsen havde været meget langt 
fra Balles første visitats i Stenstrup i 
1787, hvor han havde mødt en 
"meget stoer Forsamling af Børn, 
som holdte mig varm paa den fornø-
yeligste Maade". Heldigvis var for-
holdene nu igen så rimelige, at den 
gode biskop nu kunne notere i visi-
tatsbogen, at "Kirkesanger og Skole 
Lærer Biørnsen er duelig og virksom. 
Han underviser med Forstand og 

leder Børnene til egen Tænksomhed - 
han har i afvigte Vinter daglig givet 5 
Confirmerede frie Undervisning i 
Skrivning.  Af 73 Børn havde kun 23 
søgt Skolen - og 11 deriblandt ikkun 
8 eller 14 Dage til 7 á 8 Uger - 5 af 
de 23 vare nu borte - Blandt de tilste-
deværende have 10 udmærket sig ved 
Flid i Skolegang, saa og ved god og 
forstandig Kundskab, efter deres for-
skellige Alder, deels af Lærebog og 
deels af Catechismus samt ved rigtig 
Læsning i fremmed Bog. De havde 
godt lært udenad, men vidste tillige at 
giøre rigtig og forstandig Rede for 
Mening og Indhold. Deres Kundskab 
var sammenhængende og vel grun-
det. 4 lære at skrive. Jeg meddeelte 
hver af dem sin Bog til Opmuntring. 
Man havde lært adskillige Psalmer. 
Ogsaa fik 1 Pige Belønning af Bog, 
som havde tilforn søgt Skolen flittig - 
26 Børn nyde Underviisning i Staure-
bye hos en Kone - Men 17 af disse 
vare borte - af de andre kunde 5 an-
sees for skikkelig underviste og fik 
hver sin Bog. Den duelige, aarvaag-
ne og flittige Skolelærer Bjørnsen 
fortiener Opmuntring, Gud velsigne 
og styrke ham!" 

I 1774 blev Vordingborg Rytterdi-
striktet opløst og solgt på auktion, 
men allerede i 1761 var enkelte dele 
jorder, bl.a. Stenstrup, solgt fra kron-
godset til Jungshoved Hovedgård. På 
det tidspunkt var der otte gårde i 
Steenstrup og et tilsvarende antal i 
Smidstrup. Rytterskolen i Stenstrup 
fungerede som almueskole frem til 
1923, hvor den blev afløst af den 
nyopførte Jungshoved Skole. I årene 
inden da havde det knebet med at 
finde plads til det voksende antal sko-
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lesøgende børn, og fra 1918-23 var 
rytterskolen da også blevet aflastet af 
en forskole i Stenstrup, som lå på 
Smidstrupvej 32. 

 I forskolen blev de yngste børn un-
dervist af kvindelige forskolelærerin-
der. Rytterskolen fungerede som 
forskole fra 1923- 1956. 

 Rytterskolen i Stenstrup, som i åre-
nes løb er bygget en del om, eksiste-
rer som tidligere omtalt endnu og 
anvendes i dag til privat beboelse. ♦ 

 

En langt grundigere gennemgang af 
rytterskolerne findes på min webside 
på adressen www.thorshoj.dk, hvor 
der - udover beskrivelser af hver 
enkelt af de 241 rytterskoler - også 
er et halvt hundrede specialsider om 
bl.a. dansk skolehistorie især i 1700-
årene, pietismen, dagliglivet på lan-
det og i byerne, forklaring af ord og 
begreber, litteraturhenvisning og 
meget andet.  

Forskolen på Smidstrpvej 32 

Rytterskolen i Stenstrup 

Ældre foto af rytterskolen i Stenstrup 

Fotografier: Tage Klee,  
Præstø Lokalhistoriske Arkiv m.fl. 
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Af Anne-Lise Saxmose årgang 1944 

I Stenstrup Rytterskole har en strøm 
af generationer gået i skole, indtil den 
stoppede i midten af 1950erne. Min 
mor og hendes søskende havde også 
gået i denne skole, og den blev også 
det sted, hvor jeg begyndte min sko-
legang. Jeg kommer fra en gård i 
Ambæk, Saxmosegaard, som min 
søn nu ejer (som mindst niende gene-
ration), så Stenstrup og området bety-
der enormt meget for mig.  

For de fleste børn står det at skulle 
starte i skolen som et nyt kapitel i 
deres liv. Noget stort. Det har det 
selvfølgelig også været for mig. Dog, 
da jeg ikke havde ældre søskende og 
med ikke særlig mange børn i nabo-

laget, vidste jeg ikke ret meget om 
hvad der ventede mig. 

Tirsdag 1. april 1952 begyndte jeg 
min 15 år lange skolegang i Stens-
trup, hvor forskolelærerinden hed 
Karen Sophie Larsen. En myndig, 
men absolut sød og forstående dame. 
Hun var indremissionsk, hvilket vi 
ikke tænkte over i det daglige, kan 
heller ikke huske, at det var noget, 
der blev talt om hjemme. Det gik 
først rigtigt op for mig, da jeg som 
voksen besøgte hende i hendes nye 
hjem i Haslev, hvor hun var flyttet 
hen sammen med forskolelærerinden 
frk. Ingeborg Andersen fra Fuglsang 
forskole. Sidstnævnte havde været 
lærerinde for min søster, da Stenstrup 
forskole var nedlagt i 1957, hvor min 
søster begyndte sin skolegang. Min 
første skoledag husker jeg ikke så 
meget om. Husker dog at min mor 
fulgte mig og var der i nogen tid, om 
det var hele tiden, er jeg usikker på, i 
hvert fald senere læste vores lærerin-
de frk. Larsen et eventyr for os, og 
jeg fortalte med. Jeg kunne det hele, 
hvilket jeg stolt berettede for min 
mor, da jeg kom hjem. Jeg havde 
hørt eventyret fortalt ofte. Min mor 
irettesatte mig og pointerede, at når 
læreren fortalte, skulle jeg være stille. 
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Vi var otte i første klasse, tre piger og 
fem drenge. 
Vi gik i skole fra kl. 11-14., 2. og 3. 
klasse gik sammen fra kl. 8-11. 

Øverste række er: Hans Kurt Hansen, 
Hans Rasmussen, Ole Pilegård Han-
sen og Erik Bent Hansen 

Nederste række: Birgitte Skovgård, 
Anne-Lise Petersen og Anne Dorte 
Matzen 

Klassens 8. elev kom først til i maj 
måned. Han hed Thomas Andreasen 

 
Vi gik i skole hver dag. Det var ikke 
alle skoler hvor børnene gik hver dag 
på daværende tidspunkt. Min jævn-
aldrende mand har f.eks. ikke gjort 
det. Jeg cyklede selvfølgelig de 1,5 
km til skole. På vejen kom jeg igen-
nem et stykke vej med to sving, der 
blev kaldt Kongeleddet. Vi børn dig-
tede eventyr om det navn. Der var en 
skolegård omgivet af et stakit. I den 

ene ende var der svesketræer. Jeg 
husker at, nogle af de andre elever 
talte om, at vi ikke måtte spise de 
svesker, der lå på jorden. Man kunne 
få børnelammelse. Det var en syg-
dom, man på den tid var meget ban-
ge for. Børnelammelse og tuberkulo-
se var noget, vi blev vaccineret for 
nogle gange. Så blev vi stillet op på 
lange rækker på den nærliggende 
”hovedskole” og vaccineret.   

Når vi kom ind i skolebygningen, var 
der først en gang, med en række kna-
ger på væggen og en bænk foran. 
Her kunne vi hænge vores overtøj og 
vores tasker og sætte vores fodtøj. 
Bøgerne og madkassen blev lagt i en 
pæn bunke, og vi bar dem ind i sko-
lestuen, hvor vi kunne åbne skolepul-
ten og lægge dem ned. Det var skrå 
pulte. Vi sad to og to. Da vi var tre 
piger, sad jeg alene, da de to andre 
piger var fra sognets største gårde. 
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De sad sammen, da de kendte hinan-
den på forhånd. Det skal dog næv-
nes, at jeg altid har haft det rigtig 
godt med dem.  Dagen startede altid 
med, at frk. Larsen satte sig hen til et 
lille stueorgel med trædepedaler og 
spillede en salme, mens vi stod bag-
ved og sang. De to første morgensal-
mer vi lærte, var ”Lille guds barn 
hvad skader dig” og ”Nu vågne alle 
guds fugle små”. Derefter gik vi på 
plads og hun læste et stykke 
(eventyr) fra biblen. Vi syntes, det 
var spændende og var selvfølgelig 
helt stille.  

Fri tegning og skrivning var der ikke 
meget af. Vi fik bøger, hvor der var 
tegnet for og skrevet for og så lærte 
vi ellers at skrive ovenpå i rytme 
først i luften og senere i bogen. I-
buer og a-buer. Igen og igen og så 
var skriften, som den skulle være, og 
vi kunne begynde at skrive i hæfter. 
Jeg har stadig nogle af hæfterne.  

Den lille tabel og den store (fra 10-
20) blev terpet og lært. Historie og 
geografi havde vi naturligvis også. 
Der hang landkort på væggene. De 
skulle holde i mange år, så man måt-
te ikke røre ved dem med pegepin-
den. Den skulle holdes et stykke fra. 
Til jul lavede vi julepynt, mest lange 
kæder af glanspapir. Jeg flettede og-

så et fint julehjerte, der stadig pynter 
på vores juletræ. 

På den ene af de to tavler, der var i 
skolestuen, den over katederet var 
altid skrevet BED og ARBEJDE. 
Hvert år ved skoleårets slutning blev 
det visket ud og så skrevet igen ved 
skoleårets begyndelse. 

Pigerne havde også håndarbejde i 2. 
og 3. klasse. Jeg mener, at pigerne 
blev lidt længere sammen med 1. 
klasse et par gange om ugen. Vi 
skulle strikke tre klude. En kun med 
retmasker, en med både retmasker og 
vrang og endelig 1. hvor man tog ud 
og ind. Endelig en lille dukkekjole 
og sy en sypose. Selvfølgelig alt i 
hånden. Jeg har stadig alle tingene. 

Lærerinden havde også en hund. 
Den stod i en hundegård, men da vi 
skulle fotograferes i skolegården, 
ville vi gerne have den med på bille-
det. Når vi skulle ind til time efter 
frikvarteret, stillede frk. Larsen sig i 
døren og klappede i hænderne og vi 
kom straks. 

Vi kom alle fra min klasse til Præstø 
skole senere (efter en optagelsesprø-
ve) og jeg husker, at vi var dygtige, 
ofte når vi havde svaret rigtigt på et 
stillet spørgsmål, blev der spurgt, om 
der var andre der kom fra Stenstrup 
Skole. Den havde et godt ry. 

Der var selvfølgelig ikke direkte ek-
samen, men vi lavede nogle små 
prøver af skrivning og regning og de 
blev så lagt frem ved skoleårets slut-
ning, så skolekommissionen kunne 
bedømme dem. Der var kakkelovn i 
skolestuen. Engang jeg kom i skole, 
var jeg helt blå i ansigtet. Da frk. 
Larsen så det, sendte hun mig hjem. 
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Jeg måtte jo være syg. Da jeg kom 
hjem, vaskede min mor mig i ansig-
tet. Det var regnvejr og jeg havde 
åbenbart tørret mig i hovedet med 
mine blå vanter, der havde smittet af. 
Min mor og jeg blev enige om ikke 
at fortælle frk. Larsen om fejltagel-
sen. Alt i alt en lykkelig tid, der helt 
sikkert har dannet et positivt grund-
lag for min videre skolegang. 

PS. Mit fødeefternavn er Petersen. 
Jeg købte navnet Saxmose efter nav-
net på min fødegård (Saxmosegaard) 
i 1960 og har beholdt det efter mit 
giftermål.♦ 

I mødet deltager politikere og medarbejdere fra Vordingborg Kommune. 

Lokalrådet håber på stor deltagelse af både fastboende og sommerhusbeboe-
re fra hele Jungshoved. Vel mødt! 
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Ved borgermødet 21. marts gik start-
skuddet til første etape af det store 
byfornyelsesprojekt, som man løben-
de kan følge på Lokalrådets side på 
hjemmesiden www.jungshoved.net. 
Der blev nedsat arbejdsgrupper for 
hvert af de 5 delprojekter: 

 

Landsbyhave Kontaktperson Tor-
ben Stade Nielsen,  
torbenstadenielsen@gmail.com  

Folkeplads/legeplads Kontaktper-
son Torben Stade Nielsen, 
torbenstadenielsen@gmail.com  

Gavlmaleri på Købmandsgården 
kontaktperson Allan Capion,  
capion_a@yahoo.com  

Vejflora og biodiversitet  
Kontaktperson Henning Delf Nissen, 
grystenshus@ymail.com  

Rekreative ruter:  
Kontaktperson Lise Jacobsen,  
lisejacobsen1@gmail.com  

og desuden en tværgående foto- og 
dokumentationsgruppe   
Kontaktperson Allan Capion,  

capion_a@yahoo.com  

 

Alle arbejdsgrupper er godt i gang 
med at samle og bearbejde de mange 

ideer, der dukker op. Målet er at præ-
sentere ideerne til diskussion på det 
næste borgermøde torsdag 20. juni 
kl. 19. 

 

Når bladet udkommer, er det derfor 
på høje tid - men ikke for sent – at 
komme frem med ønsker og ideer til 
de 5 delprojekter. Uanset om man er 
med i en arbejdsgruppe eller ej, kan 
man altid kontakte lokalrådets kon-
taktperson i arbejdsgruppen, se oven-
for.  

 

Efter borgermødet 20. juni overgives 
stafetten i højere grad til kommunens 
fagfolk, der står for den tekniske 
projektering, udbud og anlæg. Der 
bliver dog stadig mulighed for at 
følge og påvirke projektet gennem 
borgermøder frem til indvielsen i 
juni 2020. 

 

Der er i projektet sat penge af til at 
markere indvielsen med en Jungsho-
ved Blomsterfestival, et stort fælles-
arrangement for alle, der kender eller 
burde kende vores blomstrende 
halvø. Har du lyst og ideer til at gøre 
blomsterfestivalen til et brag af en 
fest for alle, er det nu, du skal melde 
dig til den festival-arbejdsgruppe, der 
bliver nedsat på borgermødet 20. 
juni.♦  

Kontaktperson Jørgen B. Svendsen, 
jbsvendsen@mail.dk. 

http://www.jungshoved.net/
mailto:torbenstadenielsen@gmail.com
mailto:torbenstadenielsen@gmail.com
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Den 31. marts holdt vi affaldsind-
samling på Jungshoved - endnu en 
god tradition herude.  

 

13 børn og 27 voksne samlede på to 
timer 126,3 kg affald, heraf 127 då-
ser, 210 cigaretskod, 24 flasker.  

Vi håber, den nu rene halvø kan ap-
pellere til, at man ikke kaster affald 
ud ad bilruden.Dagen sluttede i sko-
legården på Jungshoved Skole med 
kaffe, saft og kage samt hyggeligt 
samvær.♦ 
Lise Jacobsen 

Affald  samlet  fra  
Neblevej til Rævsholm Mose 
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Igen i år håber vi på frivillige kræfter 
til at tilplante og passe blomsterkum-
mer med sommerblomster i alle byer 
på Jungshoved. 

Og igen i år håber vi at kunne skaffe 
fine sponsorpræmier, så vi kan kåre 
årets flotteste kummer. Vi vælger 
igen i år en uvildig dommer. 

 

Har du lyst at være med, så mød op i 
skolegården på Jungshoved Skole 

hvor der fordeles planter mellem del-
tagerne. 

 

Tidligere fik vi planterne fra Vor-
dingborg Kommune. Den ordning 

ophørte med sidste års planter, men 
til gengæld har lokalrådet i år en stør-
re pulje penge til netop denne slags 
projekter, så der kommer planter igen 
i år. Hvis nogen har overskud af plan-
ter af egen avl, aftager vi dem gerne. 

 

Konkurrencen slutter til august, hvor 
alle blomsterpassere mødes til kaffe, 
kage og præmieoverrækkelse på sko-
len onsdag 21. august kl. 16.00.  

 

Hvis der er stemning for at lægge 
flere løg på halvøen, aftaler vi det 21. 
august.♦ 

Pva lokalrådet, ”Blomsternes halvø” 

Lise Jacobsen 
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Den 15. april 2019 havde lokalrådet 
det første møde efter generalforsam-
lingen og konstituerede sig således: 

Lis Jespersen, Bønsvig, formand 

Jørgen Svendsen, Stavreby, næstfor-
mand 

Torben Svane, Bønsvig, kasserer 

Allan Capion, Lundegård 

Tina Åsberg, Stavreby 

Valborg Schubert, Jungshoved By, 
suppleant 

Henning Delf Nielsen, Jungshoved 
By, suppleant 

Kjeld Laursen, Roneklint, suppleant 

Lise Jacobsen, Stenstrup, repræsen-
tant fra skolen 

Velkommen til Kjeld Laursen i lo-
kalrådet, vi er glade for at have en 
repræsentant fra Roneklint i lokalrå-
det igen. 

Dette forår bliver travlt med Byfor-
nyelses projektet, lokalplan for 
Lynggården og Borgermøde samt 
arbejdet med Nærdemokrati projek-
tet, der skal afgøre lokalrådenes 
fremtid - og så alt det andet. 

Jungshoveds lokalråd er jo ikke bare 
en bestyrelse, men i høj grad udvalg 
og arbejdsgrupper, der er meget akti-
ve lige fra vandreture, bosætning, 
turisme, trafik til miljø. 

Husk, at alle lokalrådsmøder er åbne, 
og hvis I har et emne, I ønsker, lokal-
rådet skal behandle, så kontakt os 
venligst.♦ 

På Lokalrådets vegne  Lis Jespersen  

Jeg hedder Kjeld Laursen, er 68 år 
gammel og pensionist. Jeg er gift 
med Giesela, og vi bor i et dejligt hus 
i landsbyen Roneklint. Tidligere boe-
de vi på Frederiksberg, og havde et 
sommerhus i Kohaven. Det solgte vi, 
da vi valgte at blive helårsbeboere på 
Jungshoved og flyttede til Roneklint.  
Vi var faldet totalt for området, og vi 
elsker at være tæt på naturen, og at 
bo i et lille lokalsamfund hvor nabo-
erne kommer hinanden ved. Vi har 
nu boet her i næsten 15 år. 

Jeg er uddannet miljøplanlægger fra 
Roskilde Universitet og har arbejdet i 
det daværende Skov- & Naturstyrel-
sen. Jeg interesserer mig for natur og 
miljø, vejret og fugle. Om vinteren 
går jeg til spansk, så jeg kan begå 
mig, når jeg et par gange om året 
tager på ferie i Spanien. 

Jeg synes, det er vigtigt at engagere 
sig i Lokalrådets arbejde, hvis man 
vil have indflydelse på områdets ud-
vikling. Det er derfor, jeg stillede 
mig til rådighed, da Lokalrådet 
manglede en repræsentant fra Rone-
klint.♦ 
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Lis Jespersen 

I den kommende sommerperiode 
arrangerer udvalget i samarbejde 
med menighedsrådet 17. august en 
travetur Jungshoved rundt, 22 km. 
Se mere i opslag her i bladet. Desu-
den er der i samarbejde med natur-
vejleder Christina Bühler Kaaber en 
aftentur med fokus på planter i Ræ-
veholms mose 19. juni kl. 19.00 
(start Jungshovedvej v. mosen) og en 
dagstur til Naturområde Sydgården 
og Bøndernes Egehoved 10. juni kl. 
13.00 (start p-plads lige før Rone-
klintvej 5) med fokus et område, der 
er blevet naturplejet.  

Alle i tur- og naturudvalget indgår i 
arbejdsgrupper vedrørende projekt 
”Natur- og landskabsværdier i byfor-
nyelsen på Jungshoved”. Torben er 
med i ”Landsbyhaven”, Marianne, 
Tina og Torben er med i 
”Folkeparken”, og Bent og Lise del-
tager i gruppen vedrørende ”Ruter ”. 
Alt er i sin vorden, det bliver spæn-
dende at være med. 

Igen i år har udvalget et godt samar-
bejde med postbåden Røret. Sejlpla-
nen giver i år endnu flere muligheder 
for Jungshoved, hvilket vi er glade 
for. Jungshovedbeboere kan sejle til 

Nyord fra Kirkehavnen torsdage og 
søndage, og hvis det bliver muligt at 
lægge til molen i Stavreby Havn, 
bliver der en søndagssejllads hertil. 
Delebussen ”Frøen” indgår i samar-
bejdet igen i år. 

Med sejlads med Røret åbnes for 
mange muligheder både på Nyord 
og for længere ture.  

Til inspiration kan man nedenfor 
læse om en cykeltur gennem smukt 
landskab og sejlads med både fær-
gen Møn og Røret. 

Find cyklen frem, smør madpakken, 
og husk drikkevarer. Start turen ca. 
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kl. 8.00 (så har du god tid), hvor 
markvejen går fra Jungshovedvej ind 
til Tjørnehoved skov med de ni grav-
høje. Følg skiltene mærket 
”Sjællandsleden”. Vejen går op, op, 
op gennem skoven og snart er du på 
en grusvej. Ved første t-vej fortsættes 
lige ud, og du er nu i Rekkende skov. 
Snart har du udsigt over Gl. Ore-
mandsgårds marker og Jungshoved 
Kirke. Når du kommer til asfaltvejen, 
drejer du til venstre forbi Husflids-
skolen mod Kragevig. Nyd det smukt 
restaurerede hus, hvor der afholdes 
koncerter m.m. Lige før Kragevig 
drejes til højre mod Sandvig. Du 
krydser den rislende bæk, og når du 
når op ad bakken, fortsættes ad mark-
vejen lige ud mod Sandvig Kohave, 
følg igen skiltene med 
”Sjællandsleden” ad skovvejen, til du 
når ud til kysten. Gå gennem lågen 
ind i folden, og træk cyklen ca. 300 
m ad stien over den smukke eng med 
fantastisk udsigt. Her går græssende 
køer og heste. Ude af folden fortsæt-
ter du langs kysten. 

I Sandvig Havn er der borde og bæn-
ke, toilet og shelterplads. Et godt pau-
sested. Fra Sandvig fortsættes ad små 
landeveje til Kindvig, Sageby og Bal-
le Mark. Her drejes der til venstre 

mod Balle Strand, hvor der drejes til 
højre ved første skovvej. Nyd den 
smukke bøgeskov, det er som at cyk-
le i en katedral med høje søjler. Ved 
det lille bådeværft i Viemose skov er 
der borde og bænke og fin udsigt. 
Følg ”Sjællandsleden” til Kalvehave, 
skovvejen bliver til en fin sti langs 
kysten. Lige før havnen er der bade-
bro. I Kalvehave er der iskiosk og 
Brugsen til køb af forsyninger. Her 
går du om bord på færgen Møn, som 
sejler til Stege kl. 12.00 (læs om fær-
gen på www.faergenmoen.dk ). En 
meget fin sejltur på ca. 50 min. Og 
samtidig spares turen ad landevejen 
til Stege. 

Kør videre til Ulvshale Strand, hvor 
man kan tage en dukkert og videre 
over dæmningen til Nyord. Måske 
bliver der tid til en is i Noorbohand-
len eller hos købmanden 
”Lilleboden”, inden turen går med 
postbåden ”Røret” tilbage til Jungs-
hoved Kirkehavn kl. 15.00. Cykeltu-
ren er på ca. 32 km.  

 

Med sejlads fra Nyord til Stavreby  
kl. 17.00, vil der blive bedre  tid til 
ophold i Stege og på Nyord. 

 

En cykeltur, der varmt kan anbefales. 
Husk at bestille plads på ”Røret”. Se 
sejlplan her i bladet.♦ 

God tur! 

pva udvalget 

Lise Jacobsen 

http://www.faergenmoen.dk/
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Billetpris 60 kr. enkelttur. Børn ½ pris. Cykler 20 kr. 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. Fir-
mamedlemskab 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 af f.eks. en gruppe til en udflugt i 4 timer for 
1500 kr. / 8 timer for 3000 kr.  

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/
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Nu er sommeren kommet, og vinte-
rens aktiviteter er indstillet. 

 

Den 22. februar afholdt vi vores årli-
ge fastelavnsfest på skolen med spis-
ning af medbragt mad, tøndeslag-
ning, kaffe og kage samt slikfad. 
“Pigerne” havde sidste arbejdsdag og 
havde igen dækket et farvestrålende 
bord.  Tak for det piger!. Husk nu, at 
vi lovede at komme udklædt næste 
år! Gymnastiksalen var igen flot pyn-
tet. Tak til de frivillige hjælpere. 

 

Den 26. marts kom Linda forbi med 
“ Tøjstativet “. Jeg tror, hun havde en 
god dag, og hun vil gerne komme 
igen til efteråret. 

 

Den 1. april havde vi generalforsam-
ling og vinterens sidste bankospil. 
Der var 99 tilmeldt, så madholdet 
havde igen travlt, men de klarede det 
igen til UG. Generalforsamlingen gik 
nemt og smertefrit. Samtlige valg til 
bestyrelsen var genvalg. Jette Reiter 

havde meddelt, at hun stoppede som 
suppleant. Derefter rykkede Lene 
Gurskov op som 1. suppleant, og 
Kim Jensen blev valgt som 2. supple-
ant. Jørgen Henriksen stoppede som 
revisor - i stedet for blev Bjarne Sø-
rensen valgt. Revisorsuppleant blev 
Mogens Prip. 

 

Når dette blad udkommer, er vi 74 
glade pensionister, der har været på 
vores forårstur til Ærø. Dejligt at vi 
kan mønstre så mange til vores ture. 
Vi har også været på Bakken og se 
Cirkusrevyen. Helt sikkert haft en 
hyggelig dag med frokost i Brædde-
hytten og lidt tid på egen hånd inden 
revyen. 

 

Vores faste musiker til høstfesten - 
Johnny - er desværre død. Ære være 
hans minde. Hans afløser sidste år - 
Kristian - vil gerne komme og spille 
for os igen.♦ 

 

Med disse ord vil vi ønske alle en 
RIGTIG GOD SOMMER. 

 

På bestyrelsens vegne Tonny 
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For nylig modtog vi en bog, der er en 
øjenåbner, hvis man interesserer sig 
for det danske sundhedsvæsen. Bo-
gen hedder ”Hvis de lige vil sidde 
helt stille frue, dr. Jacobsen er ny på 
afdelingen”. Den er skrevet af den 
ortopædkirurgiske overlæge Steffen 
Jacobsen. Han valgte at stoppe som 
læge i en alder af 57 år på grund af 
det nyindførte it-system, Sundheds-
platformen. 

 

I bogen giver han en beskrivelse af 
egne oplevelser og betragtninger om, 
hvordan politikere og djøfere har 
ødelagt det danske sundhedsvæsen. 
Bogen rammer lige ned i den aktuel-
le debat, der har kørt de sidste par år. 
Der er blandt andet indført stramme 
og talrige krav om dokumentation af 
enhver handling, der udføres. Hvilket 
så går ud over det egentlige arbejde 
med patienten. Bogen er skrevet med 
humor og sarkasme og er en god 
underholdning med et livsvigtigt 
budskab. 

 

Steffen Jacobsen har skrevet flere 
bøger og debuterede i 2008. Han har 
især udgivet spændingsromaner. 

Når bladet til juni bliver omdelt, har 
skolen sommerferie lukket. Som 
tidligere vil der være mulighed for at 
ringe til mig, hvis man vil låne eller 
aflevere bøger. Jeg vil så komme og 
låse op til Biblioteket. Det sidste år 
har det ikke været muligt at sende de 
”overskydende” bøger videre til For-
samligshusets loppemarked, da bø-

gerne skal afleveres i grønne Arla 
kasser, og sådan nogle har jeg ikke.  

 

Derfor lægger jeg de bøger, der alli-
gevel skal kasseres, på bænken på 
gangen uden for Biblioteket. Disse 
bøger kan tages og beholdes, mens 
bøger, der lånes fra bibliotekets hyl-
der, skal afleveres i den blå ølkasse. 
Sæt ikke selv bøger på plads, da de 
skal stemples og sættes efter et be-
stemt system. ♦ 

Go' sommer. 

Anne Okholm 

Mobil: 28337676 
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25 friske folk kom til arbejdsdag 10. 
april, og sikke meget man kan i fæl-
lesskab. 

Hele huset blev gjort hovedrent, der 
blev flyttet forsatsruder, ryddet op i 
alle køkkenskabe og skuffer, træer og 
buske i skel beskåret, skolegården 
fejet m.m. TUSIND TAK for hjæl-
pen. Lærerboligen er blevet malet og 
fremstår nu så flot - lige klar til udlej-
ningssæsonen. Tusind tak, Lissi. 
Endnu en gang kan vi konstatere, at 
uden alle de frivillige hænder gik det 
ikke. 

Alt var derfor rent og fint, da skolen 
bød indenfor til Åbent hus 13. april. 
Hele huset summede af aktiviteter, 
og der var mindst 300 besøgende. 

Blomsterpigerne havde i år lavet 80 
dekorationer, hvor salget gik ubeskå-
ret til skolen. I alt 3645 kr. Tusind 
tak. Børnene var på troldejagt i hele 
huset, og vinder blev Liam, tillykke. 

 

Den mobile nærpolitistation holdt i 
skolegården, og betjent Mads fik 
mange gode snakke med de lokale. 
Og et sikkert hit for børnene, var at få 
lov til at starte de blå blink. Fritidsfi-
skerne og delebussen var også at mø-
de i skolegården. En rigtig dejlig dag. 

 

Når bladet udkommer i juni, er udlej-
ningssæsonen i gang, og vinduerne i 
øst- og vestlokalet er blevet skiftet ud 
med nye. Desuden er alt det øverste i 
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gymnastiksalen blevet malet - begge 
dele af professionelle håndværkere. 
Skolen er lejet ud hver weekend til 
diverse arrangementer - klasseture, 
kor, dansere, familietræf m.m. - indtil 
1. juli og mange dage i august og sep-
tember. Så selv om de faste ugentlige 
aktiviteter går på pause, er der masser 
af liv i det gamle hus.  

Vi glæder os til at byde velkommen 
til en ny vintersæson 1. oktober - her-
om mere i folderen, der kommer sam-
men med næste blad. Alle ønskes en 
god sommer og på gensyn. ♦ 

Pva styregruppen for Jungshoved 
Skole, 

Lise Jacobsen 

 

Se flere fotos på 
www.jungshoved.net  

http://www.jungshoved.net/
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Du skulle besøge havnen en tidlig 
morgenstund, hvor solen står op, og 
der er massevis af fugle. Helst en 
stille dag, hvor man kan høre, hvad 
der sker helt ovre i Sandvig - det er 
en stor oplevelse. Du kan risikere at 
møde mig eller en af de andre mor-
genfriske, og det er ikke så slemt 
endda. Du kan også møde skalleslu-
geren, som yngler i vores område, 
selv om den er en sjælden ynglefugl i 
Danmark. Endelig kan du møde vo-
res mink, som bor i ramslaget, og vi 
har såmænd også en brud, som er et 
lille mår-dyr.  

Nå - men jeg skal skrive om nyt fra 
havnen - så det må jeg jo hellere gø-
re. Vi har fået ny bestyrelse, og det 
var lige før vi fik kampvalg til gene-
ralforsamlingen - det havde været 
spændende!  

Vi har også fået nye vedtægter, og 
det er nu meget godt. I de gamle 
stod, at man skulle bo i Jungshoved 
sogn for at blive medlem. Man kun-
ne dog allernådigst få en plads som 
udensogns boende, men så skulle 
man også påregne at kunne blive 
opsagt med års varsel, hvis der skulle 
opstå pladsmangel. Dette ville ude-
lukke temmelig mange medlemmer i 
dag. Reglen gjaldt, selv om man hav-
de fast ejendom i Jungshoved sogn.  
”Standardreglementet for danske 
havne af 19 november 1931” gjaldt 
også som en del af ordensreglerne. 
Det er vist et par dage siden, at de 
blev afløst af ”Bekendtgørelse om 
standardreglement for overholdelse 
af orden i danske lystbådehavne og 

mindre fiskerihavne”, fra 1999. Her 
står der bl.a. følgende: 1.4 Havne-
myndigheden skal i tjenestetiden 
være iført uniform eller uniformska-
sket, men skal i øvrigt legitimere sig, 
hvis det forlanges. Så på med unifor-
men - det betaler havnen naturligvis. 
Vi har fået Mobilepay, nye rednings-
kranse, redningsstiger og lys, der 
tænder, når man bevæger sig rundt 
på havnen - så vi er virkeligt med på 
beatet. Vi har tanker om at søge fon-
de, sammen med Kirkehavnen, så vi 
kan få renoveret vores og deres efter-
hånden udtjente broer og andre til-
trængte renoveringer. Så skulle no-
gen ligge inde med en pose penge, 
som de alligevel ikke ved, hvad de 
skal bruge til så…….  

Der er tanker om, at Røret skal have 
stoppested i havnen allerede i denne 
sæson. Vi må se, om vi har plads - 
det er en populær havn. Men vi skal 
nok finde en plads til Røret. Ifølge 
sejlplanen sejler Røret søndag kl. 
12.15 og 17.45 fra Stavreby, og det 
sker i juli og august.  

Til sidst skal jeg sige, at alle naturlig-
vis er velkomne til at besøge havnen 
med og uden kaffe og madpakke, 
men skulle nogen tænke på et større 
arrangement, så må I gerne kontakte 
mig først. ♦ 

  

Venlig hilsen  

Per Pedersen, havnefoged  
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Sikke dog et påskevejr vi havde, det 
fås nok ikke bedre! Vi nåede at fange 
en masse rejer og ål. Vi nåede også en 
sælsafaritur, ovre ved Ægholmene, i 
havblik. Vi så ca. 14 sæler - fantastisk! 
Fiskerne har nok en anden mening om 
det!  

Vi har iagttaget otte til 10 døde ged-
der, som det efter min fulde overbevis-
ning er sportsfiskerne, der har fanget 
og sat ud igen. Når en gedde er hoppet 
på krogen, har den næsten altid øde-
lagt gællerne og dør!! Tag dem dog 
med hjem og spis dem. De smager 
pragtfuldt. Eller lad være med at fiske 
efter dem!!           

Og tusind tak til "Silden", som havde 
held med at fange en masse sild, som 
han delte ud af, så vi der var heldige, 
kunne få kogt grønsaltet sild og stegt 
sild i eddike. Og røget sild til 1. maj, 
som vi traditionen tro holder på Stav-
reby havn, med musik/sang og latter 
samt bægerklang.  

Vi har gennem 
vinteren haft velbesøgte klubaftner. 
Vores billardafslutning på skolen end-
te med, at Tine/Trofast vandt 1. plad-
sen. Ernst/Fido vandt 2. pladsen og 
Emil (Over Lyngen) vandt 3. pladsen. 
Tillykke til dem.  

Vi har været på Degnholm for at se, 
hvordan det står til. Vi har sat Lenes 
skilte op (der står: Rugende fugle). Så 
håber vi, folk vil respektere det der 
står. Vi har stadigvæk problemer med 
rørskæret derovre, som er gnavet fuld-
stændig ned af gæssene, så vi sætter 
heller ikke geder derud i år. Vi har 
som vanligt en masse aktiviteter i for-
eningen, som I aktivt kan deltage i. 
Datoerne står på Jungshovednet.net, 
eller på havnens opslagstavle.♦ 
 

Ellers vil jeg bare ønske jer en rigtig 
skøn sommer!!! 

Morten Larsen 

Foto: Per Pedersen 
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Så blev det godt nok forår i en fart - 
alt vælter op af jorden. Vores hus står 
faktisk som et glansbillede. Udlejnin-
ger har vi også godt af. Vi er i gang 
med at få fældet de dårlige træer, som 
for nogle år siden fik en brandskade 
efter en bilbrand og måske også lidt 
afbrænding efter loppemarkedet. 
Men vi har lidt udfordring med det. 
Efter første besøg af Palles Autokran 
gik skærehovedet i stykker, så vi hå-
ber de får repareret det i en fart, inden 
der kommer for meget løv på træer-
ne. 

 Vi tænker, at vi skal have renoveret 
noget træværk og en tagterrasse i år. 
Der er vist også en tavle/felt, der er på 
vej ud af bindingsværket ovre i heste-
stalden, så vi går bestemt ikke og 
keder os. Vi regner også med at få 
renoveret scenen. Den skal stadigvæk 
stå som en scene, så hvis der er no-
gen, der har lyst til at lave dilletant, 
eller et teaterstykke, er de så hjertelig 
velkomne.  

Ellers er alt som det plejer. Vi har 
stadigvæk en super god bestyrelse, 
med masser af energi og uden den, 
ville det ikke se sådan ud, så tusind 
tak for det!  

Ellers håber jeg bare I får en dejlig 
sommer. 

Med venlig hilsen, 

Morten Larsen 

Vores traditionelle loppe-
marked, er den anden lør-

dag i juli, altså  

 

Lørdag 13. juli kl. 09.00.  

 

Hvis I skulle ligge inde med 
noget, som vi eventuelt 

kunne bruge, er I velkomne 
til at kontakte os, så kom-

mer vi og henter det. 
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Lad os ganske kort forklare, hvad 
den nye lokalplan og kommuneplan-
tillæg for Lynggård Biogas betyder: 

 

Peder Andersen får lovliggjort alle-
rede opførte bygninger: en halmlade, 
samlebeholder, sprinkleranlæg  samt 
en gasfakkel, og kommunen undgår 
en evt erstatningsag. 

  

Derudover gives der tilladelse til en 
ny plansilo, ny værkstedsbygning, 
nyt teknikrum, værksted og kontor-
afdeling.  

  

Der gives ikke tilladelse til en større 
reaktor. Lynggården ønsker denne 
større tank, hvis de vil bruge halm 
og andre lokale produkter i anlæg-
get. Det lyder jo fint, problemet er 
bare, at med den lovgivning, der er i 
dag, kan kommunen ikke længere 
bestemme, hvad der må kommes i  
anlægget - blot det hører til Slambe-
kendtgørelsens bilag 1. Det betyder, 
at Lynggården - eller en evt. køber, 
fx en udenlandsk kapitalfond - kan 
tilføre alt affald udefra! Dette vil 
selvføgelig også betyde mange, 
mange flere transporter gennem 
Jungshoved ... og endnu større lugt-
gener. Derfor er miljøgruppen glad 
for kommunes afgørelse på dette 
punkt.   

 

Biogasanlæggets godkendelse er i 
dag et tillæg til svineproduktionen, 
da den oprindelige idé var at afgasse 
gyllen. Med den foreslåede lokal-
plan og kommuneplantillægget vil 
biogasanlægget blive lovliggjort 
som en selvstændig industrivirksom-
hed, og der kan i den efterfølgende 
miljøgodkendelse IKKE stilles krav 
om, at halm og de 19 millioner liter 
gylle fra svineindustrien skal afgas-
ses.  Miljøgruppen finder det meget 
bekymrende, at der godkendes til 
industri i et NFI-område (nitrat-
følsomt indvindingsområde) og 
OSD-område (område med særlige 
drikkevandsinteresser). 

 

Du kan få alt nemt forklaret 
på borgermødet 13. juni.  

 

Med naturlige hilsner, 

Jungshoved Miljøgruppe 

v. Ilse Hein  
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Vi er en familie på fire, Katrine og 
Ida, på henholdsvis 11 og 13 år, 
deres mor og min kone Helle og så 
mig selv. Jeg hedder Flemming. 

 

Tilbage omkring årtusindskiftet, var 
Helle og jeg på udkig efter et hus-
mandssted ude i den fri natur. Da vi 
på det tidspunkt havde boet sammen 
forskellige steder i Næstved, faldt det 
naturligt at den omegn blev udgangs-
punktet for vores jagt efter et godt 
sted at bo. Helle er oprindelig fra Her-
lufmagle og jeg fra Silkeborg. 
Jeg arbejdede allerede på det tids-
punkt i Grønland, og Helle havde lige 
afsluttet et forløb som sygeplejerske i 
byen Maniitsoq, Grønland.  Det var 
en fantastisk oplevelse at kunne være 
sammen det meste af tiden i Grøn-
land. Dels de mange fede ture i natu-
ren, på ski, i båd, til fods og lidt i luf-
ten.  

Det gik ikke helt så let med at finde 
det her husmandssted. Vi var måske 
en smule kræsne. Enten var der ikke 
jord nok til ejendommen, eller måske 
for meget. Det kunne også være at 
bygningerne var i for dårlig stand, 
eller også var prisen for høj. Vi kigge-
de på mange ejendomme, blandt an-
det på en i Tappernøje. Det var til at 

begynde med bare et “drive-by”. Men 
den så faktisk så lovende ud, at vi 
besluttede os for at kontakte ejen-
domsmægler Poulsen, Jungshoved, 
for at tage et nærmere kig på sagen. 
Ærgerligt; den var så godt som solgt. 
Men han havde da en anden fin en, 
som han synes, at vi burde tage et kig 
på. Den lå ganske tæt på Tappernøje, 
faktisk lige ude på Jungshoved. Det 
sagde os ikke det helt store, men vi 
besluttede os for at smutte en tur der-
ud. Vi kørte ad små snoede veje der 
bare blev ved og ved. Ud i ukendt 
land drog vi, langt væk fra vores op-
rindelige søgeområde. Lang historie 
kort - vi var begge forelskede i det her 
sted fra første færd (Helle mest tror 
jeg, jeg synes det var lige lidt for 
dyrt). Jeg blev nu forholdsvis hurtigt 
overbevist, og vi fik afsluttet handlen 
på huset på bedste vist. Agathe Oh-
mann boede på Dyremarken 1 før os. 
Hun havde faktisk en stor rolle at spil-
le i den handel. Vi følte at vi havde 
kendt hende i mange år før vores før-

På vej mod Narsarsuaq 

En dejlig dag i Qaanaaq  
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ste møde, og det blev til mange gode 
stunder sammen med hende, til hun 
drog fra denne verden i 2007.  

Vi vidste fra starten, at stedet vi har 
valgt at bo, kræver en vis grad af 
vedligehold og renovering. Som of-
test er det lidt mere end man lige 
regner med. Men heldigvis ved man 
det ikke på forhånd. Der er masser af 
energi i sådan en proces - vi er jo 
nemlig selv med til 
at forme stedet og 
give det lige det 
præg, der betyder 
noget for os. Og 
trænger man til en 
pause i arbejdet 
med at vedligehol-
de og forme, ligger 
skoven lige der 
ved siden af. 250 
hektar (sådan cirka) som vi har brugt, 
og stadig bruger, næsten dagligt til 
mange former for “opladning”, moti-
on og nydelse.  

Når man bor lidt ude i udkanten, er 
det en fordel ikke at være ked af 
transport. I vores verden er det til at 
håndtere. Til ungernes skole, kører 
skolebussen så det er der styr på. 
Helle kører 35 minutter hver vej til 
Næstved sygehus, det kunne også 
være værre. Når jeg tager på job i 
Grønland, tager jeg turen til Kastrup 
lufthavn. En lidt længere tur, som jeg 
kan nøjes med at gøre en gang hver 
sjette uge. Med til den historie hører, 
at jeg arbejder tre uger ad gangen, 
efterfulgt at tre uger hjemme. Jeg har 
den fornøjelse at være pilot, med 
arbejde i Airgreenland, her har jeg 
min base i Nuuk. Flyvningen er pri-

mært indenrigsflyvning i Grønland, 
fra syd til nord og vest til øst. Mit 
arbejde har bragt mig over det meste 
af Grønland, samt Canada, Island, 
Rusland og helt til Mongoliet. Jeg er 
så glad for flyvning, at jeg også bru-
ger lidt af min fritid på at flyve i små 
enmotorede fly i Danmark.  

Livet lidt i udkanten har i vores ver-
den en masse på plussiden. Vi bor 

midt i dejlig natur, 
med alle de fordele 
det giver. Her er 
begrænset lysforu-
rening (det bemær-
ker man på en 
stjerneklar sensom-
meraften). Stilhe-
den en slående, 
overraskende i et 
land som Dan-

mark. Personligt sætter jeg stor pris 
på behovet for firhjulstrukket maski-
neri, en absolut nødvendighed for en 
som mig, der sætter pris på køretøjer. 
I det hele taget, er vi alle fire glade 
for “den samlede pakke” vi har i vo-
res fælles liv på Jungshoved. 
Her mens jeg, en april morgen, er 
ved at skrive de sidste linjer i min 
lille fortælling, skinner solen fra en 
flot blå himmel. Luften er sprød og 
frisk, og naturen er ved at gøre sig 
rigtig meget klar til forår og sommer. 
Trampolinen skal samles og på 
plads. Plæneklipperen gøres klar. Og 
udsvingene i friværdien er ikke noget 
vi spekulerer så meget over her på 
Dyremarken 1, Jungshoved. 

Flemming Nørgaard 

En forårsdag på forpladsen i Narsarsuaq 
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Mange vil sige, at Jungshoved har 
noget helt specielt at byde på. Men 
hvad de færreste ved, er at halvøen 
huser Sjællands eneste ynglebestand 
af den meget sjældne damflagermus.  

Vordingborg Kommune har hyret 
Danmarks førende eksperter til at 
undersøge, hvilke flagermus der er i 
kommunen.  I 2017 blev Sydøstsjæl-
land undersøgt. Resultaterne var op-
sigtsvækkende: 12 ud af Danmarks 
17 flagermusearter blev registreret 
(hvilket er et meget højt antal). Og en 
af de arter, der kunne høres på de 
optagelser, der blev indfanget via 
lyttestationerne, er damflagermusen. 
Eksperterne udtalte ”fundet af dam-
flagermus er sensationelt”.  Arten har 
været eftersøgt grundigt på Sjælland, 
men har ikke været registreret siden 
1973. 

Det sensationelle fund  

Fundet er så sensationelt, at eksper-
terne vendte tilbage i 2018 og har 
foretaget en mere præcis kortlægning 
af det sjældne pattedyr. Det viser sig, 
at damflagermusen er udbredt i et 
område fra Præstø og ned mod Kal-
vehave, med størst koncentration 
omkring Jungshoved Nor. Før denne 
undersøgelse havde man kun regi-
streret enkelte damflagermus uden 
for Jylland herunder omkring Guld-
borgsund. Da der både i 2017 og 
2018 er konstateret damflagermus på 
flere lokaliteter, håber vi på, at vi har 
en fast bestand af damflagermus i 
kommunen.  

National ansvarsart 

Selvom det er de færreste, der har set 
en damflagermus, og kun meget få 
folk vil kunne kende den fra andre 
flagermusearter, så er det altså en art, 
I på Jungshoved kan være stolte af. 
Den er så sjælden, at den er udnævnt 
til national ansvarsart og både er på 
EU’s Habitatsdiriktiv bilag II og IV, 
samt er Rødlistet. I deler altså område 
med en meget sjælden art.  

En art bliver udpeget som national 
ansvarsart, når en nation rummer en 
væsentlig del af den samlede bestand 
på verdensplan. Det betyder også, at 
vi har en særlig forpligtigelse for den-
ne art og skal beskytte den og de le-
vesteder, den benytter. Men faktisk er 
det ret begrænset, hvor meget viden 
vi har om, hvor og hvordan den lever. 
Den har som regel sommerophold og 
yngler i huse med åbninger til loft og 
lignende, eller den benytter hulheder 
i gamle træer. Den jager som andre 
flagermus ved brug af ekkolokalise-
ring og kan ses i sin hurtige flugt lavt 
over vandet langs kysten og søer. 
Men hvor den tilbringer vinteren her i 
det sydøstsjællandske, vides ikke 
med sikkerhed. De jyske bestande 
overvintrer i kalkgruber.   

Sælger nok ikke lige så man-
ge billetter som pandaer 

Selvom damflagermusen på verdens-
plan er en sjælden og truet art, så vil 
Jungshoved nok ikke blive overrendt 
af turister, sådan som Zoologisk Ha-
ve i København er, efter pandaerne er 
flyttet ind. Flagermus er et dyr, de 
færreste tænker nærmere over, og 
mange har måske aldrig set eller hørt 
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en. Men borgere og turister på 
Jungshoved har en helt unik mulig-
hed for at stifte bekendtskab med de 
små mesterflyvere. Halvøen huser 
som sagt hele 12 arter af flagermus, 
så det vil være muligt både at se og 
høre dyrene i sommerhalvåret. Det 
er ikke alle arter der udsender lyde, 
som det menneskelige øre kan op-
fange. Men mange arter kan høres af 
"unge" ører, både når der jages, eller 
hannerne kalder på hunner og hæv-
der territorie. Men fortællinger om 
Jungshoveds mange flagermus bur-
de bestemt kunne fascinere både 
borgere og turister, da der er mange 
interessante historier - både om den 
sjældne damflagermus og om al-
mindelige arter som vandflagermus 
og dværgflagermus.  

Rapporterne om flagermus i Vor-
dingborg Kommune kan findes på: 
www.vordingborg.dk  

 

Fakta om undersøgelserne: 

I 2017 undersøgelse af alle flager-
mus: Ud af Danmarks 17 arter blev 
der fundet 12 arter i området. 

I 2018 blev det sensationelle fund af 
damflagermus undersøgt nærmere.  

I 2017 blev der opsat 62 lyttestatio-
ner – 12 steder var der bonus med 
damflagermus. 

I 2018 blev der målrettet lyttet efter 
damflagermusen, specielt over vand 
hvor den bl.a. jager og let kan gen-
kendes på lyden. 

 

Fakta om damflagermusen: 

Damflagermusen er en mellemstor 
art, som vejer 12-20 g. Pelsen er 
brunlig til gråbrun. Fødderne er ka-
rakteristiske ved at være store og 
behårede.  Kan let forveksles med 
en stor vand-flagermus. 

Damflagermusen spiser masser af 
insekter, der lever i søer, vandløb og 
fjorde eksempelvis myg og vårfluer. 
Over land fanger den natsværmere 
og biller.   

Jager om natten ved brug af ekkolo-
kalisering. 

Arten flyver sent ud fra sit dags-
skjul, den kommer først frem en 
time efter solnedgang. Inden solop-
gang er alle dyrene på plads i deres 
skjul igen.  

Når den har unger, vender hunnen 
hjem en eller flere gange i løbet af 
natten for at die ungerne. 

I vinterperioden søger damflager-
musen tilflugt i kolonier. I Jylland 
samles de i store kolonier i kalkgru-
ber. Men vinterkolonien på Sjælland 
er ikke kendt.♦ 

Damflagermus  
Foto: https://commons.wikimedia.org  

 Natuvejleder Christina Kaaber-Bühler 

http://www.vordingborg.dk/
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Fra  Jørgen A. Rasmussen, der er 
født på Hovgård i Smidstrup, og som 
bor i Præstø, har vi modtaget neden-
stående meget interessante brev, der 
blev sendt fra Lovis Svane til Jørgen 
Rasmussens bedstefar for 100 år si-
den. Brevet har været opbevaret i 
familien, bl.a. hos Jørgen Rasmus-
sens bror, Einar, der står for både 
afskrift og efterskrift: 

Charleroi, Belgien 

 20-2-1919 

 

Hr. gårdejer Jens Rasmussen 

Jeg tænker nok, at du bliver lidt for-
bavset ved at modtage brev fra mig, 
da det jo er mange år siden vi har set 

hinanden, men du kan da se, at jeg 
endnu ikke har glemt jer i Smidstrup. 

Jeg har rejst hele verden rundt, men 
stadig af og til er minderne kommet 
op i mig, om da jeg tjente hos dig, 
hvis du da endnu kan huske mig, som 
jeg tænker du kan. Ja jeg kan da for-
tælle dig, at jeg har deltaget i den 
store Europa Krig imod Tyskland. 

I året 1916 var jeg i Australien og 
havde et stort møbelsnedkerværksted 
i en by som hedder Melbourne, og 
jeg havde det godt kan du tro, og 
tjente også gode penge, men så fik 
jeg nykker i hovedet, at jeg ville gå 
med i krigen, og dengang så det jo 
ikke godt ud ved fronten, det så jo ud 
som om Tyskland skulle vinde, det 
jeg nødigst ville se af alt, så lod jeg 
mig hverve som soldat og solgte min 
forretning, og i Australien var jeg 
soldat i 6 uger, så blev vi sendt til 
England, og der havde vi øvelser i 6 
måneder, før vi gik til fronten. 

I det hele var jeg ved fronten ca. 10 
måneder, og jeg må sige, jeg har 
været heldig, jeg har ikke fået en 
eneste skramme derovre, ikke såret 
en eneste gang, endskønt det mange 
gange så mørkt ud derovre, og jeg 
har været med i mange store slag, 
men altid sluppet godt fra det. Den 
dag Tyskland nedlagde våbnene, fik 
jeg fri i 14 dage og kunne rejse op til 
England, men jeg kunne ikke få lov 
til at rejse til Danmark dengang, 
men nu har jeg fået orlov i en måned 
til at rejse hjem til Danmark og besø-
ge min familie, og jeg skulle blive 
glad ved at komme ned til Præstø, og 
besøge dig for en eller to dage. Jeg 
har indgivet min ansøgning, om at 
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blive permitered (hjemsendt, red.) i 
England, og jeg vil også blive det, 
men ikke før i Juni måned, når freden 
er underskrevet, så nu har de givet 
mig en måneds orlov, men jeg tænker 
ikke, at jeg vil få orlov før først i 
Marts måned, men når jeg kommer 
hjem, og jeg kan afse en eller to dage, 
skal jeg komme ned og hilse på dig 
og din kone, og jeg kommer hjem i 
min uniform. Det er en pæn uniform 
soldaterne har i Australien. Vel, jeg 
tænker at jeg vil slutte for denne gang 
med mange venlige Hilsner til dig og 
din Kone, og Albert, Christian og 
Martha og Anne, jeg kan ikke huske 
hvad dine andre døtre hedder* 

Lovis Svane 

 

PS. Hvis du skulle have lyst til at sen-
de mig et par linier, ville jeg blive 
meget glad. Min adresse er således: 

 

Private 55451 Lovis N.B. Svane 

Australian Military Force - 6th Bat-
tery A Company 

Charleroi - Belgien 

Vi er stadigvæk over her i Belgien og 
passer på Tysken, at han ikke laver 
nogen rævestreger. 

 

*) læg mærke til, at Lovis, selvom 
han skriver fint dansk, tit bruger den 
engelske sætningskonstruktion 

 

Efterskrift: Min mor fortalte mig en-
gang, jeg viste hende dette brev, at 
hun udmærket huskede Lovis. Han 
kom stadig hos familien på Hovgård, 

da hun kom dertil i slutningen af tre-
diverne. Han kom med mellemrum, 
blev nogle dage og drog så afsted 
igen. Hun huskede, hvordan Karen 
Marie (Jens Rasmussens kone, red.) 
altid hilste ham med et hjerteligt 
"Goodaw Lovis"! 

 

Men hvis Lovis var kommet gennem 
krigen uden fysiske mén, havde han 
måske nok fået andre skrammer. Det 
var min mors indtryk, at han siden 
havde flakket omkring uden at finde 
blivende sted. Den sidste gang, han 
besøgte familien, efterlod han noget 
af sin bagage, men de så ham aldrig 
siden, og måtte til sidst antage, at han 
var død. 
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I april måned har firmaet 
”HedeDanmark” plantet 10.000 nye 
løvtræer på Jungshoved. Den nye 
skov bliver på ca. fem tdr. land og 
kommer til at ligge omkring Dyre-
marken 13. Arealet har tidligere væ-
ret benyttet som hestefold og økolo-
gisk dyrkede marker. For ca. fem år 
siden fik vi gravet en lille sø til rådyr, 
fasaner, fugle og snoge. I dag er søen 
fyldt med salamandere og frøer og 
hejren er nu blevet en flittig gæst. I 
tre uger i år har der boet en svane i 
søen, så søen kunne med en vis ret 
kaldes ”Svanesøen”, men nu er sva-
nen fløjet så nu har søen igen intet 
navn. Da vi ansøgte om at etablere 
en skov, skulle vi komme med et 
navn til skoven. Jeg mente at det blot 
kunne være en del af den eksisteren-

de Hestehaveskov, men det måtte 
den ikke være. Så nu har den lille 
skov fået navnet ”Rådyrskoven”, 
fordi der er så mange rådyr herom-
kring. På kortet kan I se hvor skoven 
skal ligge. For at naboen ikke skal 
blive generet af træer og skygge, 
bliver der ikke plantet træer i en af-
stand på ca. 40 m til naboskel. Sko-
ven bliver dyrket økologisk, uden 
brug af pesticider, så der skal radren-
ses og luges ca. 6 gange om året, for 
at holde ukrudtet væk. Nu må vi hå-
be på at der snart kommer regn, så 
træerne kan vokse. 

Poul Borum 
”Skovhuset” 
Dyremarken 13 
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Tekst og foto: Gunvor Asbjerg, Bøn-
svig 

Danmark er et landbrugs- og skov-
brugsland, hvor ca. 64 % af Dan-
marks areal benyttes til landbrug og 
ca. 14 % benyttes til skovbrug. Ef-
fektiviteten i produktion af træ, foder 
og fødevarer er øget kraftigt inden 
for specielt de sidste 50 år. Effektivi-
teten er øget ved at dyrke store area-
ler med få afgrøder (monokulturer), 
udbredt dræning af jordene og en 
meget effektiv ukrudtsbekæmpelse. 
Det har betydet, at mange arter og 

naturtyper og dermed biodiversiteten 
har trange kår.  

Der blev derfor i 2016 indgået en 
aftale i folketinget om en Naturpak-
ke, der bl.a. har til hensigt at styrke 
biodiversiteten. Et af midlerne til 
dette er at udlægge skovarealer til 
urørt skov. Urørt skov, som ikke skal 
forveksles med begrebet fredskov, 
betyder grundlæggende, at produkti-
onen af træ, pyntegrønt og juletræer 
skal ophøre på arealet. At et areal er 
udlagt til fredskov betyder kun, at der 
skal være skov på arealet, men skov-
arealet må gerne bruges til produkti-
on af træ, pyntegrønt og juletræer. 
For at motivere til udlægning af urørt 
skov giver staten et økonomisk til-
skud til ejeren som kompensation for 

Figur 1 : Store Hestehave og Bønsvighoved Skov. Skovene skiller ved den blå streg. 
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de reducerede indtægter. Til gengæld 
stilles en række betingelser som skal 
opfyldes – mere herom senere. 

På den nordøstlige del af Jungshoved 
ligger de to skove Store Hestehave 
og Bønsvighoved Skov og de er beg-
ge ejet af Ole Falck. Skovene hænger 
reelt set sammen, men Bønsvighoved 
Skov stopper lige nord for Bønsvig, 
hvor skoven er meget smal.  
Se figur  1 

I Bønsvighoved Skov vokser nogle 
meget gamle og store ege, og disse 
ege vil Ole Falck meget gerne beva-
re. Han søgte derfor i 2018 om at få 
lagt skoven ud til urørt skov, og det 
er der nu givet tilsagn til. I marts i år 

blev det tinglyst, at skoven fremover 
skal ligge urørt hen. 

Det er ikke alle skove, der kan blive 
udlagt til urørt skov. Formålet med at 
udlægge skov til urørt skov er at 
fremme biodiversiteten, så for at få 
tilskud, skal skoven have et stort na-
turindhold eller have potentiale for at 
få et højt naturindhold.  

Men hvad er et højt naturindhold så 
og hvordan ser man det? Helt grund-
læggende handler det om variation. 
Der skal være gamle træer og unge 
træer; der skal være dødt ved; der 
skal være forskellige arter af træer og 
buske og gerne med blomster, der 
kræver insektbestøvning; der skal 
være forskellige fugtighedsforhold i 
skoven; der skal være forskellige 
lysforhold i skoven, og så må der 
også meget gerne være afgræsning i 
skoven. 

 

I den del af Bønsvighoved Skov, der 
ligger ud til kysten syd for lodshuset, 
findes der et stort antal af meget gam-
le og store ege. Disse ege har mange 
døde grene og mange hulheder. Det 
giver gode levesteder for svampe, 
mos, insekter, fugle og pattedyr. Der 
er flere af de døde grene og nogle 
væltede træer, der har fået lov til at 
ligge og forgå på jorden, hvilket giver 
liv til andre arter af svampe, mosser 
og dyr. 

 

 

 

 

En af de meget gamle og store ege, der er 
årsag til at skoven er udlagt til urørt skov  
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Jordbunden i Bønsvighoved Skov er 
også meget varieret, men man kan 
groft dele skoven ind i to jordbunds-
typer. Skillelinjen er ca. ved skovve-
jen ned til lodshuset samt ved skovve-
jen, der går forbi Svend Gønges hule. 
Syd for lodshuset findes muldbund 
med bl.a. hulrodet lærkespore, liden 
lærkespore, gul anemone, blå anemo-
ne, hvid anemone, skælrod, firblad, 
sanikel og tyndakset gøgeurt. Alle 
arter vidner om, at der har været skov 
i lang tid, og at der ikke har været 
bearbejdning af jordbunden. Tyndak-
set gøgeurt kan man se blomstre i maj 
måned ved et vandhul til venstre for 
skovvejen ned mod Bønsvighoved 
Eng. I denne del af skoven findes der 
ud over de gamle egetræer også en 
stor mængde af gamle navr, hvilket er 
et sjældent syn. De har mange af de 

samme egenskaber som egene. Vest 
for ”Svend Gønges” vej findes også 
muldbund, men denne del bærer præg 
af skovdrift og er derfor ikke lige så 
artsrig. 

Nord for lodshuset og øst for ”Svend 
Gønges” vej findes en mere sur jord-
bund, også kaldet morbund, specielt 
helt ude langs kysten. Denne jord-
bund er kendetegnet ved udbredt at 
være bevokset med mosser. Det er 
også på denne jordbundstype man 
finder flest svampe, da der ikke er så 
mange mikroorganismer til at omsæt-
te nedfaldne blade i en sur jord som i 
en muldbund. Svampene er så nødt til 
at klare dette arbejde.  

Langs kysten nord for lodshuset fin-
des en bræmme af meget gamle bø-
getræer, som tydeligvis også har haft 
et hårdt liv. Der er mange skader på 

Et væltet træ, der har fået lov til at ligge, og som nu er begroet med mos. Omkring træet står 
hvidtjørn, hvis blomster skal bestøves af insekter.  
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 træerne i form af huller og døde parti-
er og døde grene. Den store flagspæt-
te vælger ofte at hakke redehuller ud i 
træer, der er svækket, da det gør ar-
bejdet nemmere for dem. Alle de 
mange forladte spættehuller er vigti-
ge for andre hulrugende fugle som 
f.eks. mejser, spætmejser, træløbere, 
fluesnappere, rødstjert og stær. Ug-
lerne, allike og huldue har også stor 
gavn af de gamle træer med huller, 
men disse fugle er dog for store til at 
benytte spættens huller. Derudover 
benytter flagermus og skovmår også 
de hule træer. 

Et andet vigtigt element i skove med 
højt naturindhold er fugtige områder 
som vandhuller og moser. Disse om-
råder er levesteder for frøer, snoge og 
vandinsekter, og samtidig kommer 
skovens andre dyr og drikker der. 
Der er flere vådområder i Bønsvigho-
ved Skov. Lige når man kommer ind 
i skoven, findes der til venstre en 
rødel-sump med flere væltede træer. 
På vej mod Bønsvighoved Eng ser 
man et stort mose- og vandhulsområ-
de til venstre for vejen, hvor der bl.a. 
yngler springfrø, og hvor man kan se 

den tidligere omtalte tyndakset gøge-
urt. Tæt ved indgangen til engen kan 
man på højre hånd se et moseområde, 
hvor der bl.a. vokser gul iris. På vej 
mod lodshuset fra P-pladsen findes 
der på højre hånd ved krydset mod 
Svend Gønges hule også et moseom-
råde med gul iris. Alle disse vådom-
råder vidner om at skoven i meget 
lang tid ikke er blevet drænet inten-
sivt, hvilket har øget variationen i 
skoven. 

 

Alle disse mange naturelementer er 
grundlag for, at skoven er blevet ud-
valgt til at blive udlagt til urørt skov. 
Hvilke regler gælder så for den urørte 
skov? Betingelserne for at skoven 
bliver udlagt til urørt skov er følgen-
de: 

- Der må ikke ske skovdyrkning. 

- Der må ikke fodres og udsættes 
vildt herunder fasaner. 

- Levende og døde træer må ikke 
fældes eller fjernes. 

- Man må ikke gøde, kalke eller bru-
ge kemiske bekæmpelsesmidler. 

- Man må ikke forstyrre jordbunden 
med redskaber. 

- Man må ikke oprense grøfter. 

 

Grunden til at man ikke må fodre og 
udsætte vildt er, at den naturlige fau-
na kan blive udkonkurreret af det 
udsatte vildt. Man må dog fortsat 
gerne drive jagt i skoven.  

Derudover så er det en forudsætning, 
at skoven indeholder hjemmehørende 
træarter. Det betyder, at da der er 

En stor flagspætte ved sit hul i et skadet 
bøgetræ.  
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plantet sitkagran, som regnes for en 
invasiv art, så skal disse fjernes fra 
arealet inden for de første 5 år efter 
at skoven er udlagt til urørt skov. 
Der findes også en bevoksning af 
rødeg, som er en amerikansk art. 
Denne bevoksning skal hindres i at 
overleve. Det kan gøres ved at fælde 
træerne og lade dem ligge til natur-
ligt henfald samt at ”ringe” dem og 
lade dem stå og dø. At ”ringe” et træ 
vil sige, at man skærer barken af 
hele vejen rundt om træet, således at 
man derved hindrer vand og næ-
ringsstoffer i at komme frem til kro-
nen. Derved dør træet stille og roligt. 
Så selv om skoven er udlagt til urørt, 
så vil der i en periode foregå noget 
”skovdrift” i skoven. 

Det er også tilladt, at vedligeholde 
vejene i skoven. Så hvis der vælter et 
træ ud over vejen, må man gerne 
skære det op, så det kan lade sig gøre 
at skubbe det ud til siden af vejen. 

Der er også 
andre tiltag i 
skoven, der kan 
tillades, hvis 
tiltagene frem-
mer biodiversi-
teten i skoven. 
Det kunne 
f.eks. være at 
dække grøfter-
ne i skoven til, 
så der kommer 
mere vand i 
skoven. En 
anden mulig-
hed er at ind-
hegne hele sko-

ven og sætte dyr på. Det vil skabe 
mere variation i skoven, da dyr vil 
sørge for at de aktuelle lysninger 
fortsætter med at være lysninger. 
Hvis ikke der sker afgræsning eller 
på anden måde fjernes opvækst, så 
vil sådanne lysninger stille og roligt 
gro til. 

 

Offentlighedens adgang til naturen, 
herunder skove, er reguleret af natur-
beskyttelsesloven. Disse regler gæl-
der fortsat efter at skoven er blevet 
udlagt til urørt skov. At skoven er 
blevet udlagt til urørt skov gavner 
plante- og dyrelivet, og det er derfor 
glædeligt at naturen nu får lov til at 
udfolde sig frit i skoven.♦ 

 

Vandhul med gul iris og væltede stammer.  
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Kim & Birgitte Escherich, Stavreby 
Strandvej 36, åbner medio juni døre-
ne op for Gårdbutik, Fællesspisning/
take away og Samlingssted i deres 
nyrenoverede staldlænge. 

Gårdbutikken bliver fyldt med et 
stort sortiment af fødevarer fra lokale 
avlere og Birgittes egenproduktion. 
Sortimentet dækker hverdagens dag-
ligvareforbrug, så stort set alle de 
almindelige varekategorier findes i 
butikken. Spisestuen får åben for 
fællesspisninger og take away, her 
vil både være klassiske danske retter 
og verdenskøkkenet - også for vege-
tarer og veganere. 

Måske kan mange huske Præstø 
Madmarked, som parret drev i 
Præstø fra 2013-15 - det er Birgittes 

karakterisktiske hverdagsgastronomi, 
der atter vil gøre sig gældende. Sam-
lingsstedet vil derfor både danne 
ramme om sydsjællandske avlere og 
lokale arrangementer og møder.  

Muldiversets: 

• Åbningstider, 

• Åbningsdato  

• Åbningsreception vil blive 
annonceret på sin facebook-
side, på sin Instagramside 
samt på websitet; 

 www.muldiverset.dk 

 

Kim & Birgitte glæder sig meget til 
at byde alle velkomne i Muldiverset. 

http://muldiverset.dk/
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Hovedparten af Jungshoved er 
opdyrket agerland. Heldigvis bry-
des de vidtstrakte marker af de 
levende hegn. De står som leven-
de skillelinjer mellem de mange 
marker og danner rum. De leven-
de hegn vokser ofte på jord- eller 
stengærder. Disse jord- og sten-
gærder stammer for de flestes 
vedkommende fra omkring år 
1800, hvor landbrugsjorden på 
Jungshoved blev udskiftet, men 
nogle af dem kan være endnu æl-
dre. Ved udskiftningen blev flere 
af landsbyernes gårde udflyttet til 
det åbne land, og der opstod større 
og sammenhængende marker end 
de små jordlodder, der indtil da 

havde været knyttet til de tidligere 
landsbyfællesskaber. I landsby-
fællesskaberne havde man ind-
hegnet de smalle jordlodder med 
bl.a. flettede hegn af grene. De 
blev nu erstattet af jord- og sten-
gærderne. 

De levende hegn består af træer 
buske og krat. Noget kan være 
plantet, men det meste er kommet 
til som frø og frugter båret ind af 
vind og vejr, dyr og mennesker. 
Eg, pil, ask, gran, tjørn, blomme, 
slåen, vild rose er nogle af de træ-
er og buske, man støder på i de 
levende hegn på Jungshoved, og i 
bunden af hegnene vokser en lang 
række et- og flerårige vilde plan-
ter. Man kalder også de levende 
hegn for læhegn, for et af deres 
formål er at beskytte jord og plan-
ter mod blæsten. Selvom Jungs-
hoved ikke er nær så forblæst som 
det vestlige Jylland og heller ikke 
ret ofte er plaget af jordfygning, 
gør de levende hegn stor gavn ved 
at skabe et mikroklima*, som bå-
de planter og dyr har glæde af. 

De levende hegn skaber mulighe-
der for skjul for det åbne lands 
mindste til de største dyr. Hegne-
nes varierede flora giver føde til 
de mange dyr, der opholder sig i 
og omkring de levende hegn, og 
de levende hegn udgør samtidig 
ledelinjer, så dyr og planter kan 
flytte sig fra et sted til et andet og 
hermed sikre arternes overlevelse 
og udbredelse. De levende hegn 
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er af største betydning for en lang 
række dyr og planter, som kun kan 
trives netop her. Det gælder flere af 
vores insekter, sommerfugle og 
vilde bier og også for en fugl som 
agerhønen, hvis kyllinger er helt 
afhængige af frø fra vilde planter. 

I de sidste 50 år har dansk land-
brug gennemgået store ændringer i 
antallet af landbrugsbedrifter. Det 
gælder også på Jungshoved, hvor  
mange gårde er blevet nedlagt, 
men heldigvis bliver de fleste af de 
levende hegn bevaret og vedlige-
holdt. Det fortjener de også. Sam-
men med jord- og stengærderne er 
de en del af områdets kulturarv. 
Når man færdes på Jungshoved, er 
det altid en 
stor nydelse 
at se de le-
vende hegn. 

Det gælder på alle årstider og i alt 
slags vejr. Ved solopgang og sol-
nedgang står de som markante sil-
huetter i landskabet og giver en 
helt særlig oplevelse med morgen- 
eller aftenrøden som baggrund. 

 Knud Jacobsen 
*)mikroklima, klimaet i de jordnære 

luftlag, oftest under 2 m højde, fx mel-
lem stråene i en kornmark eller på en 
bladoverflade. Mikroklimaet varierer 
som regel meget i tid og rum og er ofte 
helt forskelligt fra stedets storklima. 
Mikroklimaet beskriver således de kli-
matiske forhold, som hersker på mange 
plante- og dyrearters levesteder, og som 
direkte påvirker organismerne. 
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Læs mere på side 58 
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Jungshoved – et sving ud i naturen        

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 af-
slapning, 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, side 57, 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 se-
nest 16.8. Tak. 

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

På vegne af Menighedsråd og Lokalrådet, på gensyn 

Bent Pedersen og Lise Jacobsen 

 

http://www.jungshoved.net/
mailto:lisejacobsen1@gmail.com
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I det følgende vil jeg gerne fortælle 
lidt om klokkerne, der hænger i tår-
net. 

Jeg blev den sidste figurformer/
bronzestøber, der er udlært i Dan-
mark. Håndværket er et kunsthånd-
værk med fem års læretid. Min lære-

mester var kgl. hofbronzestøber Lau-
ritz Rasmussen. Hans firma lå i Råd-
mandsgade 16 i København, og det 
lukkede i 1966. Det var et meget lille 
håndværk, vi har højest været ca. 15 
svende, da vi var flest. De beslægte-
de håndværkere jernformerne var der 
flere tusinde af, selv i Præstø var der 
et jernstøberi. Efter fem års læretid 
blev jeg udlært 22. november 1963, 
kun 19 år gammel. 

Klokken fra 1616 
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En figurstøber fremstiller fortrinsvis 
store bronzestatuer, men også statu-
etter, kirke lysekroner, klokker og 
beslag til møbler. Vi udfører stort set 
alt støbt i bronze. Man former i sand 
- et usundt og beskidt fag. Mange 
formere fik silikose og døde alt for 
tidligt. 

 

Den ældste klokke i Jungshoved 
Kirke er støbt i 1616 af en støber ved 
navn Hartwig Qvellichmeier. Hvor-
dan den er blevet formet, har vi indtil 
nu ikke vidst ret meget om, da der 
ikke er bevaret noget skriftligt om 
klokken. Vi har kun vidst, hvem stø-
bemesteren er. Heldigvis ved vi me-
get mere om, hvordan kirkeklokker 
som sådan fremstilles. Den teknik, 
der blev brugt langt tilbage i tiden, er 
stort set den samme, som formerne 
bruger i dag. Den første klokke, vi 
har kendskab til i Europa, hænger i 
en kirke i det sydlige Italien -  i en 

by, der hedder Nola. Den blev støbt i 
400-tallet. 

 

Nede i bunden af klokketårnet i 
Jungshoved Kirke står der to mar-
morsarkofager, men lige indenfor til 
venstre i tårnet står der en granitsten 
hugget i facon som en klokke. Den 
sten har jeg i rigtig mange år haft et 
godt øje til, og har haft på fornem-
melsen, at den har været brugt til at 
afforme en klokke. 

 

En dag, hvor jeg kører med Frøen, er 
det kirkeværge Bent Pedersen, der er 
chauffør. Jeg fortæller Bent, at jeg 
tror, vores kirke skriver historie. 
Bent er straks med på ideen om at 
opmåle stenen for at se, om den ikke 
passer til den gamle klokke. 

 

Som sagt, så gjort. For en sikkerheds 
skyld bukker jeg en kraftig kobber-
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tråd i den facon, stenen har. Oppe i 
klokketårnet kan jeg nu sammenligne 
mit kobberbuk med det indvendige af 
klokken, og bingo! - det passer fuld-
stændigt både i facon og på mål. Nu 
er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at 
klokkestenen har været brugt til at 
opforme det indre af klokken. 

 

Man anvender en skabelon skåret i 
klokkens facon og monterer skabelo-
nen på en drejespindel. Der er tydeli-
ge spor af drejeskabelonen på indersi-
den af klokken. Den metode, man 
anvendte i 1616 til at fremstille en 
klokkeform, bruger formerne stadig i 
dag. Det nye ved vores 1616-klokke 
er, at det er første gang, vi har bevis 
for, at en sten er hugget i klokkefacon 
og brugt som model til fremstilling af 
klokken, og at stenen er bevaret i næ-
sten hel stand. Der mangler ca. 14 cm 
af stenen øverst, men den er formo-
dentlig revnet ved den voldsomme 
opvarmning af klokkeformen. 

 

Det usædvanlige fund af en klokke-
sten fortæller mig, at klokken er støbt 
tæt på kirken. Bronzeklokkens vægt 
anslår jeg til ca. 700 kg med en lege-
ring af 20% tin og 80% kobber. Det 
er den legering, der giver den højeste 
og bedste klang. Godstykkelsen på 
slagringen er 80 mm, målt direkte 
med skydelære. 

 

Den smelteovn, man anvender, er kun 
bygget til støbning af én klokke. Hi-
storikere og arkæologer har længe 
undret sig over de materialer, der er 
brugt til klokkefremstilling - flere 

tønder fint strandsand, mange liter 
eddike og flere hundrede æg samt 
hestepærer og kohår. Som håndvær-
keruddannet bronzestøber har jeg 
ikke svært ved at gennemskue, hvor-
dan disse materialer er blevet an-
vendt. 

 

En smelteovn kan ikke opmures i 
kalkmørtel. Flydende bronze og kalk 
giver en skærebrænder effekt, og 
smelteovnen vil kollapse. Det vidste 
de gamle bronzestøbere selvfølgelig 
godt. Når man skal opmure en smel-
teovn, skal kalken i det fine strand-
sand neutraliseres med eddiken. Når 
det er gjort, blandes det fine, kalkfri 
sand med de flere hundrede æg til en 
murermørtel. Hele smelteovnen op-
mures med ildfaste sten, fremstillet af 
ler, sand og hestepærer. Hele ovnen 
opmures med så tætte fuger som mu-
ligt, og til sidst opvarmes hele smelte-
ovnen ved meget høj varme, så sten 
og mørtel sintrer sammen. 

 

Som den sidste figurformer, der er 
udlært i Danmark, på en læreplads, 
der arbejdede efter de gamle hånd-
værkstraditioner, er jeg nok den sid-
ste, der kan gennemskue hele det 
komplekse håndværk. 

 

Jeg har forelagt min opdagelse for 
middelalder arkæolog Jens Vellev. 
Det var ham, der åbnede Tycho Bra-
hes grav i Prag for nogle år siden. 
Jens Vellev er en af vores største ek-
sperter på middelalder kirkeklokker. 
Han ved alt om de forskellige faconer 
på klokker, inskriptioner og udsmyk-
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ning - og også om, hvordan klokker 
er blevet formet og støbt. Han fortæl-
ler mig, at han aldrig er stødt på eller 
har hørt om, at der er brugt en klok-
kesten til fremstilling af en klokke. 

 

Jeg tror, vi må konstatere, at vores 
klokke i Jungshoved Kirke skriver 
historie. Det bliver spændende at se, 
om der er nogen arkæologer eller 
historikere, der følger op på opdagel-
sen af klokkestenen. 

Den anden klokke, der hænger i tår-
net, er fra 1897 og støbt af Løv og 
Søn, et støberi, jeg kendte, og som lå 
tæt på min læreplads. Den er støbt i 
en væsentlig bedre kvalitet end den 
fra 1616. 

 

Skrevet af bronzestøber/figurformer 

Allan Olsen  

Den ”nye” klokke  fra 1897 
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Grundloven i 1849 

Jeg er ofte stødt på spørgsmålet om, 
hvordan det forholder sig med med-
lemskab eller ikke medlemskab af 
folkekirken. For hvornår er man 
medlem?  

Før Grundloven i 1849 var det let 
nok. Da var danskerne undergivet 
Kongeloven af 1665, hvorefter kon-
gen var forpligtet til at bekende sig til 
den evangelisk-lutherske tro, og han 
skulle sørge for, at hans undersåtter 
også bekendte sig til denne tro. Det 
betød i praksis, at alle skulle døbes, 
hvilket typisk skete inden for den 
først uge, barnet levede. Fra da af var 

man medlem af den evangelisk-
lutherske kirke, lige indtil man døde.  

Undtaget for dette medlemskab var 
jøder, reformerte og katolikker. 

Med Grundloven ændrer det sig. 
Man indfører religionsfrihed sam-
men med de andre frihedsrettigheder. 
Man bliver ikke ’født ind i folkekir-
ken’, som man tit har udtrykt det. For 
alle borgere er det frit, om man vil 
være medlem, bortset fra for konge-
familien. Tilhører man kongefamili-
en, skal man være medlem, og en 
ægtefælle, som kommer udenlands 
fra, må konvertere til den evangelisk-
lutherske tro. Således er kronprinses-
se Mary også konverteret og dermed 
medlem af folkekirken. Men for alle 
andre er medlemskabet frit.  

Folkekirkens Dåbsord 

Efter 1849 er man medlem, når man 
er døbt i ’Faderens, Sønnens og Hel-
ligåndens navn’, og dåben finder 
almindeligvis sted i løbet af barnets 
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første måneder. Men i vore dage er 
der en del konfirmander, som først 
bliver døbt i forbindelse med konfir-
mationsundervisningen, idet konfir-
mationen først kan finde sted på bag-
grund af dåben. Man skal således ak-
tivt melde sig ind i folkekirken ved 
dåb for at blive medlem. 

Hvis man er døbt med den kristne 
dåb, men fx har boet i udlandet, eller 
man har tilhørt et andet trossamfund 
end folkekirken, eller man konverterer 
fra fx at være katolik til at blive med-
lem af folkekirken, så bliver man op-
taget som fuldgyldigt medlem af fol-
kekirken efter henvendelse til den 
lokale sognepræst uden en særskilt 
dåb i folkekirken. Dåben i ’Faderens, 
Sønnens og Helligåndens navn’ er en 
kristen dåb, uanset kirkelig konfessi-
on. 

Hvordan melder man sig ud? 

Man er medlem af folkekirken resten 
af livet, med mindre man ønsker at 
træde ud. Det kan man gøre ved en 
skriftlig henvendelse til den lokale 
præst, eller hvis man melder sig ind i 
et andet religiøst samfund. Melder 
man sig ind i fx Jehovas Vidner, så er 
man at betragte som udmeldt af folke-
kirken. 

Praktisk set betyder medlemskabet, at 
man som myndig er med til at betale  
til folkekirkens drift via kirkeskatten. 
Kirkeskatten går til vedligeholdelse af 
kirkebygninger, kirkegårde, lønninger 
til personalet, herunder præsternes 
lønninger. Som medlem har man ret 
til at gøre brug af kirken og dens præ-
ster, herunder i forbindelse med sjæle-
sorgssamtaler, til at få sine børn døbt 

og konfirmeret, til at blive kirkeligt 
viet og ret til en kirkelig begravelse.  

Som ikke-døbt kan man normalt ikke 
forvente at blive begravet fra kirken 
under en gudstjenestelig handling, 
heller ikke selvom familien har ud-
trykt ønske herom. Udgangspunktet 
er, at dåben grundlæggende set næsten 
er mere personlig end ens Dankort og 
NemID, og derfor tages som udtryk 
for, hvad den enkelte ønsker. Og som 
ikke-medlem betyder det, at man ikke 
ønsker en præst til at medvirke ved 
ens begravelse. Og det skal i reglen 
altid respekteres.  

Hvad betyder det at være 
døbt? 

Dåben er afgørende vigtig i kristen-
dommens forståelse af vores forhold 
til Gud. Tidligt i kirkens historie blev 
det almindeligt med barnedåb, idet 
man betragtede forholdet til Gud som 
svarende til forholdet mellem barn og 
forældre. Det er ikke tilfældigt, at bøn-
nen Fadervors første ord netop er 
’Fadervor’, altså ’vor far’, og at der er 
et slægtskab mellem Gud og menne-
ske. Det udtrykkes i Bibelens skabel-
sesberetning på den måde, at ’Gud 
skabte mennesket i sit billede’. 
Slægtsskabet understreges også i JKs 
missionsbefaling med hans ord om, at 
gøre ’alle folkeslagene til mine disci-
ple, idet I døber dem i Faderens, Søn-
nens og Helligåndens navn, og idet I 
lærer dem at holde alt det, som jeg har 
befalet jer.. Og se, jeg er med jer alle 
dage, indtil verdens ende’. 

’Herrens Veje’ 

En moderne forståelse af dåbens vig-
tighed kommer til udtryk i tv-serien 
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Kalkmaleri på tårnet på Jungshoved Kirke Foto: Henrik Hansen 

’Herrens veje’. I et af afsnittene er 
det for præsten Johannes, seriens 
hovedperson, af afgørende betyd-
ning, at barnebarnet Anton døbes. 
Ikke af traditionelle grunde, men 
fordi man bliver døbt til noget, der er 
af større værdi og bærekraft end 
mennesker evner. Netop dette de-
monstreres til fulde af seriens figurer. 
De kan nemlig ikke bære ret meget 
selv.  

Serien er en opvisning af personer, 
der svinger hid og did, som ikke ved, 
hvad de vil, som begejstres og skuf-
fes, som er inde og ude af forhold til 
partneren, og de har alle et hyr med 
at få skik på sig selv. Og det hvad 
enten de er præster, læger, terapeuter, 
gymnasielærere, kloge koner, børn 
eller voksne.  

Ingen af dem har tilsyneladende den 
bærerkraft, som ritualet taler om. Det 

er vel det, præsten Johannes ser som 
de andres mangel og i særlig grad sin 
egen. Set med hans øjne handler det 
ikke om hans ego, hvad han vil, men 
om et menneskes tilhørsforhold til 
Gud. Det er det bærende.  

Noget andet bærer dem, Jesus Kri-
stus, hvis krucifiks hænger i kirken 
lige over døbefonten. Serien både 
begynder og slutter med, at det er dér 
Johannes står - under det kors. Ved 
den Herre, der bærer det hele. 

Torben Møllenbach 
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Alt bliver efterhånden digitaliseret, 
og nu er det også muligt via sit  
NemID at tilmelde søn eller datter til 
næste års konfirmandforberedelse 
hos den lokale sognepræst. Man 
klikker sig ind på linket herunder og 
giver de oplysninger, skærmen beder 
om. 

 Ønsker man flere oplysninger, kan 
man henvende sig til sognepræsten 
Torben Møllenbach, tlf: 55996017, 
mail: torm@km.dk 

Link til konfirmandtilmelding.https://
www.folkekirken.dk/livets-
begivenheder/konfirmation/
konfirmandtilmelding  

Sogneudflugt til Friedhof 
Ohlsdorf. Se næste side... 

Fotoet herover er af dette års konfirmandhold taget i Allerslev Præstegård taget 
efteråret 2018. Holdet består af elever fra Allerslev, Jungshoved og Præstø. 

mailto:torm@km.dk
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
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Søndag 16. juni  

- en dag ud i naturen fra Allerslev 
Kirke til Jungshoved Kirke.  

Som noget nyt vil vi her til sommer 
invitere alle interesserede til at delta-
ge i en mellemting mellem kirkebe-
søg og en gåtur ud i naturen.  

Vi begynder med morgensang i Al-
lerslev Kirke kl. 9.00, hvorefter vi går 
over i præstegården til en kop mor-
genkaffe/te. Herefter går vi ud mod 
Rekkendeskoven og holder en kort 
andagt midt i skoven og ender til 
sidst i Jungshoved Kirke. Dagen slut-
ter med frokost i Rejsestalden. Delta-
gelse er gratis, og det er ikke nødven-
digt at tilmelde sig, og har man brug 
for det, så vil Frøen i dagens anled-
ning være en slags ledsagevogn for 
dem, for hvem turen måtte forekom-
me lidt lang.  

23. juni kl. 20.00.
Sankthans gudstjeneste. Kaffe og 
kage i Rejsestalden og sankthansbål 
på strandengen bag Slotsbanken. 

 

lørdag 28. september 2019 

Allerslev og Jungshoved sogne invi-
terer til en heldagstur til Hamburg, 

hvor vi skal besøge verdens største 
parkkirkegård:  

Friedhof Ohlsdorf.  

Denne smukke park med de ca. 
36.000 rododendron blev etableret i 
1877, er på 391 ha, og er arbejds-
plads for 230 gartnere. To bybusruter 
går gennem området, hvor der er 25 
stoppesteder. Her findes 12 kapeller, 
1,5 mio. grave (i 2002 var der 1.600 
begravelser og 4.300 urnenedsættel-
ser), krigskirkegårde for faldne i de to 
verdenskrige m.m. 

Vi starter fra Junghoved Kirke kl. 
7.00 og har opsamling ved Allerslev 
Kirke med afgang kl. 7.15. Efter pla-
nen er vi hjemme omkring kl. 20.00. 

Turen koster 350,- kr. pr. person, og 
indbefatter transport med bus, mor-
gen- og aftenbuffet på færgen, samt 3 
håndmadder + 1 øl/vand, der indtages 
stående et sted på kirkegården. Hvis 
der er tid, vil der blive et ophold i 
Burg på hjemvejen. 

Tilmelding til turen er nødvendig 
senest 1. september, gerne på mail: 
bent10101950@gmail.com eller tlf. 
24 80 08 32.  

Der vil være pladsbegrænsning. Del-
tagerliste udfærdiges, og ved over 52 
personer laves venteliste.  
Betaling for turen skal ske senest 15. 
september til konto 0040 4470 00 
2323. 

På vegne af menighedsrådene 
Inge, Grith, Eli og Bent 

 

mailto:bent10101950@gmail.com
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Hold I: 

Afg. 9.00 fra Kirkehavnen med Post-
båden Røret, ank. Nyord ca. 9.45. 

En guidet tur rundt i/på Nyord kl. 
10.00 

Hold II: 

Afg. 9.30 fra Kirkehavnen med pri-
vate både, ank. Nyord ca. 10.30. 

Der er mulighed for at opleve Nyord 
på egen hånd, eller slutte sig til hold I, 
hvis man kan finde dem, og ellers se 
under fælles. 

Hold III: Primært for børnefamilier 

Afg. 10.30 fra Kirkehavnen med 
Postbåden Røret og andre skibe, ank. 
ca. 11.15. 

Mulighed for at gå direkte til 
”Hyldevang”, eller se under fælles. 

Fælles for alle deltagere – også de, 
der deltager med egen transport til 
Nyord: 

11.45 Andagt i Nyord Kirke. 

12.30 Frokost, sang m.v. på Hylde-
vang Naturcenter. 

Madpakker medbringes, eller man 
betaler selv for frokost på Nyord. 

Menighedsrådet arrangerer snobrød 
og pølser til grill/bål. 

Mellem 14.00 og 16.30, Menigheds-
rådet giver kaffe og kage/is hos Noor-
bohandelen. 

15.00 første afg. Med Røret ank. Kir-
kehavnen ca. 15.45. 

16.30 anden afg. Med Røret ank. Kir-
kehavnen ca. 17.15. 

 

Øvrige både og skibe efter aftale. 

Pris pr. deltager er 100 kr. - børn halv 
pris. 

Bindende tilmelding senest 7. sep-
tember kl. 16.00 til 

bent10101950@gmail.com eller evt. 
tlf. 24800832 kan benyttes  
(gerne SMS) 

Angiv  
Navn: 
Tlf. nr.:  
Antal voksne: 
børn under 14 år: 

Ønsker at sejle med hold: Menig-
hedsrådet vil fordele, når tilmeldin-
gen er endelig, og besked vil tilgå 
deltagere. 

 

Vel mødt, Jungshoved Menighedsråd 
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Fødsel: Jordmoderen sender automa-
tisk besked om en fødsel til sogne-
præsten i det sogn, hvor man bor. 
Sognepræsten registrerer fødslen, og 
moderen får besked i sin e-boks. Er 
moderen gift, registreres manden 
samtidig som faderen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderen 
via borger.dk afgive en Omsorgs- og 
ansvarserklæring. Den skal være ind-
tastet 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. 
Ønsker man sit barn døbt, henvender 
man sig til den præst i hvis sogn, man 
ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal 
der være en gudmor eller -far samt 
mindst to faddere ud over evt. foræl-
drene. Forældrene må gerne være 
skrevet op som faddere.  

Ønsker man ikke sit barn navngivet 
ved dåb, skal man via borger.dk ind-
taste det ønskede fulde navn for sit 
barn. Herefter indføres navnet i kirke-
bog og folkeregister, og man får be-
sked 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. 
Kommunen udfylder herefter en prø-
velsesattest, som sendes til den på-
gældende sognepræst. 

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 
man til sognepræsten oftest via en 
bedemand. Bisættelse og begravelse 
aftaler man med præsten. Desuden er 
der mulighed for, at man kan få afdø-
des 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 alminde-
lige papirblanketter ud, som man så 
udfylder.  

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 persona-
le, og desuden er kirken lukket for 
kirkelige handlinger. 

 

Øvrige telefonnumre findes på næste 
side 
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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 persona-
le, og kirken er lukket for kirkelige 
handlinger. 
 

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 

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 kirkebi-
len til denne uanset tidspunkt.  
Kirkebilen kan også bestilles til alle 
kirkelige arrangementer i Allerslev 
Præstegård og Jungshoved Rejsestald. 
Det koster 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 Vording-
borg, 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 
nødvendig på tlf: 24 80 08 32, gerne på 
sms, senest på dagen inden kl. 09.00. 
Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og tilba-
gekørsel ca. 12.15 (efter kaffen). Pris 
for deltagelse i kørslen er kr. 0,00. 

Jungshoved Menighedsråd 
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Dato Jungshoved Allerslev 

Pinsedag 9. juni 10.30 9.00 

2. pinsedag 10. 

juni 

Ingen 10.30 

Trinitatis 16. juni 10.30 Kirkevan-

dring 

9.00 Kirkevandring 

1. s. e. trin. 23. 

juni 

20.00 10.30 

2. s. e. trin. 30. 

juni 

Ingen 9.00 JBB 

3. s. e. trin.7. juli 9.00 Jesper Bo 

Blomgren 

Ingen 

4. s. e. trin. 14. 

juli 

Ingen 10.30 Jesper Bo 

Blomgren 

5. s. e. trin. 21. 

juli 

9.00 Jesper Bo 

Blomgren 

Ingen 

6. s. e. trin. 28. 

juli 

Ingen 10.30 

7. s. e. trin. 4. 

aug. 

Ingen 14.30 i Ugledige 

8. s. e. trin. 11. 

aug. 

10.30 Ingen 

9. s. e. trin. 18. 

aug. 

Ingen 9.00 Jesper Bo 

Blomgren 

10. s. e. trin. 25. 

aug. 

10.30 9.00 

11. s. e. trin. 1. 

sept. 

Ingen 10.30 Høstgudstje-

neste 

12. s. e. trin. 8. 

sept. 

10.30 Høstgudstje-

neste 

Ingen 

13. s. e. trin. 15. 

sept. 

Ingen 10.30 

Jeg holder sommerferie 1.–21. juli, begge dage inkl. Jeg henviser i min ferie 
til sognepræst Jesper Bo Blomgren, der kan træffes på tlf. 55 98 10 19.  
Torben Møllenbach 



72 

 

 Onsdag 
5. 
jun. 

Kl. 8.00-20.00. Folketingsvalg og lokalrådets valgcafé. Forsam-
lingshuset 

Torsdag 
6. 
jun. 

Kl. 16.00. Blomsternes halvø. Blomsterudlevering. Skolen 

Torsdag 
13. 
jun. 

Kl. 19.00. Borgermøde om lokalplanen. Skolen 

Søndag 
16. 
jun. 

Kl. 9.00. Kirkevandring fra Allerslev Kirke til Jungshoved Kirke 

Søndag 
16. 
jun. 

Kl. 10.00-12.30. Vilde blomsters dag i Ræveholms mose 

Onsdag 
19. 
jun. 

Kl. 19.00-21.00. Vilde blomsters dag i Ræveholms mose 

Torsdag 
20. 
jun. 

Kl. 19.00. Borgermøde om byfornyelse. Skolen 

Søndag 
23. 
jun. 

Kl. 20.00. Sankthansgudstjeneste med efterfølgende bål. Jungs-
hoved Kirke 

Søndag 
30. 
jun. 

Postbåden "Røret" starter sejlads Nyord-Jungshoved t/r. Se inde i 
bladet 

Lørdag 
13. 
jul. 

Kl. 9.00. Forsamlingshusets loppemarked 

Tirsdag 
2. 
jul. 

Kl. 11.00-15.00. H. C. Andersens Verden starter. Alle dage und-
tagen mandage til 3. aug.  
Se mere på: www.hcandersensverden.dk 

Søndag 
4. 
aug. 

Kl. 9.00-15.00. Loppemarked i Stavreby 

Lørdag 
10. 
aug. 

Kl. 13.00. Tur til Bøndernes Egehoved 

Lørdag 
17. 
aug. 

Kl. 10.00-16.00. Travetur Jungshoved rundt. Start Jungshoved 
Kirke 

Mandag 
19. 
aug. 

Kl. 7.30. Pensionistforeningens udflugt. Afgang Købmandsgår-
den 

Onsdag 
21. 
aug. 

Kl. 16.00. Blomsternes halvø. Præmieoverrækkelse. Skolen 

Lørdag 
14. 
sep. 

Kl. 9.00. Sommerudflugt til Nyord. Start fra kirkehavnen 

Lørdag 
28. 
sep. 

Kl. 7.00. Sogneudflugt til Hamburg. Start Jungshoved Kirke 

http://www.hcandersensverden.dk/

