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Jungshoveds Børn      Carina Hansen        24 84 85 14 

Strandjagtforeningen     Morten Larsen     24 83 97 76 

Pensionistforeningen      Holger Christensen     28 89 58 13 

Fritidsfiskerforeningen     Gert  Jensen      40 40 91 70 

Forsamlingshuset     Morten Larsen        24 83 97 76 

Biblioteket, Jungshoved Skole    Anne Okholm     28 33 76 76 

Bladet Jungshoved  Omdeling    Poul Reiter     42 45 53 14 

Kontakt til lokalpolitiet     Henning Delf Nissen     40 38 39 81 

Sognets hjemmeside   jungshovedkirke.dk 

Forsamlingshusets hjemmeside jungshovedforsamlingshus.dk 

Jungshoved miljøgruppe  jungshovedmiljoegruppe@gmail.com 

Hjemmesideredaktionen e-mail redaktion@jungshoved.net 

Lokalra dets hjemmeside   www.jungshoved.net  

e-mail:      jungshoved.lokalforum@gmail.com  

Delebussen Frøen bestilling: 

(Ma-Fr fra kl. 9 og kl 13) 60 52 78 89 | Frøens administration www.jungshoved.net/delebus  | 

e-mail: froepasser@gmail.com  | Eller ring til Henning Delf Nissen 40 38 39 81 eller Jørgen 

Svendsen 53 80 28 56 

 

I skrivende stund ser det ud til, at det lange milde eftera r lakker mod 

enden efter et par dage med stiv kuling fra sydøst, hvor Østersøen har 

vist sig fra sin bedste side: Pa  ga ture langs havet har det skummet pa  

bølgetoppene – havskum og bølgeslag, det er herligt. Naturen a bner sig 

helt ”af sig selv” pa  Jungshoved som en kilde til stor glæde, men Jungsho-

vedbladet er nøglen til at fa  indblik i halvøens beboere, traditioner, hi-

storie og de mange initiativer, der hele tiden tages. Da jeg for en del a r 

siden købte sommerhus ved Bønsvig strand, gav bladet et indblik i de mange aktiviteter 

og i halvøens historie. I dette nummer af bladet er historien om fiskeriet af brakvands-

gedder spændende læsning – næppe noget jeg ellers ville kende til; en artikel om stød-

grænser i sproget langs det vildtbanehegn, som løb lige nord for Jungshoved, viser, hvor-

dan historien er med til at forme sproget; stormfloden i 1872 var en voldsom begiven-

hed, der mindede alle om Østersøens kræfter; de mange traveture til de dejligste steder 

pa  halvøen bliver annonceret, og der er nyt fra Egnshuset Jungshoved Skole – for blot at 

nævne nogle af de mange indlæg, som er samlet i dette nummer af bladet. Men der er 

brug for, at vi støtter den fortsatte udgivelse for at fastholde samme kvalitet som hidtil; 

det afhænger nemlig af en øget indtjening, fordi tilskuddet til bladet er blevet mindre. 

Derfor er prisen pa  et abonnement samt løssalgsprisen blevet sat lidt op, og vi opfordrer 

desuden til at give et tilskud, hvis I har mulighed for det, for at sikre at bladet stadig kan 

udkomme med høj kvalitet i indhold sa vel som form. 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Ved den a rlige Røde Kors landsind-

samling fik de fire indsamlere pa  

Jungshoved 9053,50 kr. i kontanter i 

indsamlingsbøsserne og et tilsvaren-

de beløb blev indsat via Mobile Pay 

pa  Røde Kors kontoen. 

○ 

19 børn og voksne var mødt op til 

affaldsindsamlingen pa  Jungshoved 

23.oktober. Der blev indsamlet 29,5 

kg., heraf 23 da ser og 4 flasker. Hel-

digvis er mængden meget mindre 

end de tidligere a r. 

○ 

Jungshoved rundt trak igen i a r man-

ge deltagere til Jungshoved. 45 gik 

den smukke tur, Tine og Morten spil-

lede smukt for os i skoven og alle 

klarede turen i godt humør og høj sol.  

Knud Jacobsen 

○ 

 

Fra René Kjærulff har vi modtaget denne fine tegning  

af Jungshoved set fra havet.  

Læs bladet online 

www. jungshoved.net/

tidligere-numre 
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Bladet har brug for din støtte! 
Kære læser af bladet 

I Lokalforums bestyrelse ser vi bladet som en livsnerve for vores halvø. Bladet binder os 
sammen med historier og oplysninger om aktiviteter – og meget andet. Vi er glade for 
og stolte af at vi i fællesskab kan udgive bladet. 

 

Økonomien for bladet er nu baseret på fast støtte fra Menighedsrådet, Jungshoved 
skole og Jungshoved Lokalforum. Jungshoved Pensionist forening bidrager med omde-
ling af bladet og det sparer en gevaldig stor post i budgettet. Stor tak til Menighedsråd, 
Jungshoved Skole og Jungshoved Pensionistforening. 

 

Bidraget fra Lokalforum er i en årrække taget fra det faste tilskud vi modtager fra kom-
munen, men dette tilskud er nu reduceret og vi skal i stedet søge om midler i en pulje i 
kommunen. Her har vi netop fået afslag på en ansøgning om midler til bladet. 

 

Vi må derfor handle, så vi ikke risikerer bladets fremtid. Samtidig vil vi gerne sikre et 
mere sikkert fundament for bladet, så vi slipper for at ”hoppe fra tue til tue” økonomisk 
set. 

 

Vi vil selvfølgelig fortsætte dialogen med Vordingborg Kommune for at finde en varig 
løsning for et bidrag til bladets økonomi idet kommunen jo også synes at bladet er vig-
tigt for det lokale demokrati. Vi vil også høre de andre faste bidragsydere, men vi ønsker 
ikke at åbne for reklamer i bladet. Fristende, men det giver også meget ”støj”. 

 

Vi vil i stedet appellere til dig som læser om at give et bidrag – gerne beskedent, men 
allerhelst et fast bidrag til konto 6140 0004064737. Skriv BIDRAG på indbetalingen.  

 

Bidrag kan også betales kontant til Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10. På forhånd tak. 

 

Bestyrelsen i Jungshoved Lokalforum. 
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 Fru vandreturen Jungshoved Rundt. Foto: Vicki Endsgaard 

Tegning Lise Jacobsen 
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Spiseklubben på Jungshoved 
Skole  
Byder på aftensmad følgende torsdage 
kl. 18:00: 
 5. januar 

 2. februar 

 16. marts  

Pris 75 kr. for voksne, 30 kr. for børn pr. gang. Øl, vand og vin kan medbringes. 
Tilmelding nødvendig til: knudjacobsen@gmail.com el. tlf. 22215525 

Syng-sammen-aftener 
Følgende tirsdage kl 19:00 

 10. januar 

 7. februar 

 7. marts 

Pris 25 kr. for kaffe/te og kage. 

Alle er velkomne. 

mailto:knudjacobsen@gmail.com
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Stavreby og Jungshoved Kirke under stormfloden 1872 (kort udarbejdet af Major Søren Nielsen, Stavre-

by) 

Fra Per Onsberg, tidligere Stavreby, har bladet modtaget dette kort, som viser 

byen Stavreby omdannet til en ø efter den store stormflod, der oversvømmede 

store dele af det sydlige Danmark i dagene 12 - 13. november 1872. Kortet er 

udarbejdet af Søren Nielsen. Det er tankevækkende, at de første Stavrebyboere, 

der slog sig ned pa  stedet for omkring 1600 a r siden, var sa  fremsynede, at de 

valgte at bygge deres by pa  en lille forhøjning i terrænet.  

Læs bladet online 

www. jungshoved.net/tidligere-numre/ 
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Stormfloden 13. november 1872 
Det er nu 150 a r siden, at en voldsom 

orkan med store oversvømmelser 

trak ned over Danmark, Ska ne og det 

nordlige Tyskland med store ulykker 

til følge.  

Hele Nordeuropa havde i flere dage 

omkring den 10.november lidt under 

et ha rdt vejr med kraftige vestlige 

vinde. Omkring Nordsøen og Skage-

rak blev der meldt om strandinger. 

Ulykkerne breder sig fra Skagerak 

ned i de danske, svenske og tyske 

farvande omkring Østersøen.  

Men den 11. november vender vin-

den om i nordøst. Et meget kraftigt 

højtryk over Nordskandinavien og et 

dybt lavtryk i det norlige Tyskland 

fastla ser vindretningen. Vinden tilta-

ger og kulminerer om onsdagen den 

13. november i en forfærdelig orkan. 

Yderligere forværres situationen, da 

ekstreme vindforhold presser vandet 

fra Østersøen ind mod de danske, 

svenske og nordtyske kyster med 

vandstigninger pa  omkring 3,75m, 

med vodsomme oversvømmelser til 

følge. 

 I Sydsjælland gik Jungshoved ikke 

ram forbi, for godt en fjerdedel af 

sognet blev sat under vand. Pa  Lol-

land gennembrød vandet digerne og 

oversvømmede store omra der med 

voldsomme ødelæggelser og mange 

omkomne til følge. Langs de østvend-

te kyster fra København og til Lolland 

Falster strandede og forliste omkring 

260 skibe. Fra Falsterbo kom de sto-

re bølger væltende ind i Præstø Fjord 

og Køge Bugt, hvor flere skibe blev 

suget med og grundstødte. 

I Roneklint blev mange marker over-

svømmet, men heldigvis la  landsby-

ens huse højt nok til at undga  skader, 

som man oplevede i Præstø’s gader. 

Husdyrene kom heller ikke noget til, 

for de var samlet i staldene pa  den tid 

af a ret.  

Fortsættes næste side... 
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 I bogen "Oeen Jungsho-

ved" (bogX32 på Præstø Lokalhi-

storiske Arkiv) fortalt af Svend 

Holm, Jungshoved By i 1985 og 

skrevet af Carl Olsen, Bjæverskov . 

”Da jeg var ungt menneske og gik i 

Roneklint gamle Skole hos lærer An-

dersen ... fortalte han os børn i 1922 

på 50 års dagen for stormfloden ... Her 

på Sydsjælland gik det meget ud over 

Jungshoved, her blev godt en fjerdedel 

Den blå farve viser de oversvømmede arealer på Jungshoved. 
Det var omfattende. Præstø blev fuldstændig oversvømmet og ved Stavreby 

stod havet rundt om landsbyen og langt indover Stavreby Lyng og Bøget. De 

oversvømmede arealer er indtegnet pa  militære kort af guide N. Jensen fra Ge-

neralstabens topografiske afdeling. (Kort & Matrikelstyrelsen)   

Kortet er fra " Fæste til fritid", venligst udla n af bogens forfatter, Niels Øster-

ga rd, Roneklint.  
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af sognet sat under vand, men det 

krævede heldigvis ingen menneskeliv. 

Den store flodbølge på  8-10 fod høj, 

kom væltende ind til kysterne her. Kir-

ken lå ligesom på en ø og der skulle 

have været kirkelig handling der den 

13. november, men det måtte opgives. 

Vandet nåede ind i Øen Smidstrup og 

ude fra Egehoved løb vandet ind og 

fyldte Ambæk og Roneklint moser. 

Ambæk Bro drev væk, lavningen hvor 

der løber en bæk ind til Roneklint mo-

se blev som en flod, så Roneklint By 

blev delt i to dele. Vandet nåede op til 

haverne ved de to nederste huse i 

Fuglsang. I det hus nede i mosen ved 

Roneklint boede en familie, hvor man-

den var gået på arbejde om morgenen 

og konen og de mindre børn var hjem-

me. De nåede ikke at komme væk in-

den vandet kom, så de krøb op på lof-

tet, hvor vandet efterhånden nåede til 

tagskægget og man var bange for at 

huset skulle sejle. Først dagen efter fik 

man fat i en båd og fik reddet dem i 

god behold, om end noget forkomne. 

De havde en gris, og den lykkedes det 

også at slippe ud, så den svømmede op 

til en mand, der fik den i hus og hvor 

den klarede sig godt. Alle de lave area-

ler ved Roneklint by til Batteriet var 

oversvømmet helt op til bakkerne 

I Kohaven var alt i Kohavegaardens 

mose ligeledes oversvømmet. Da man-

den på Kohavegaard kom ud om mor-

genen,  opdagede han,  at der var 

strandet et skib, som stod helt inde ved 

den lille klint, der er ude ved forgår-

den. Der sad fire mand oppe i masten,  

hvor de havde bundet sig fast. Han fik 

ved karlens hjælp bjærget dem i land. 

De var meget forkomne, så de fik dem 

ind på gården og lagt i seng efter de 

havde fået varmt og tørt tøj på. 

Der skete store skader på mange lave 

jorder. Værst var det gået ud over 

nogle husmandslodder ude ved 

Harsagre i Stavreby. Senere blev der 

lavet en landsindsamling til fordel for 

de stormflodsramte. Af dem var der 

bl.a. en husmandskone i Stavreby, hvor 

det fortælles, at da hun skulle hente 

pengene hos den daværende sogne-

rådsformand S V. Olsen på Stenstrup-

gård, blev de udbetalt i sølv. Så da 

konen skulle have ca. 100 kr., og de 

fyldte så meget i sølvpenge, måtte hun 

bære dem hjem i sit forklæde. 

Rundt om ved kysten langs skoven var 

der strandet tretten skibe, hvor et af 

dem var en stor engelsk bark. Den var 

i ballast og var drevet ind ved Sandtof-

terne og kom aldrig til at sejle mere, 

da den ikke var til at få ud. For da van-

det faldt, stod den mellem træerne. 

Søfolkene gik først fra borde, da van-

det var faldet, så da de kom ud af sko-

ven var det mørkt, men så lys fra skov-

fogedens hus i St. Hestehave. Her de fik 

mad og pleje og tørret deres tøj. Da-

gen efter blev de fulgt ned til gårdejer 

Anders Hansen i Bønsvig. Han havde 

sejlet på langfart i flere år og kunne 

tale engelsk, så han kunne tale med 

dem og fik senere hjulpet dem til 

Præstø, så de kunne blive sendt hjem." 
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Følgende kunne læses i Præstø 

Avis, lørdag den 16. nov. 1872… 

I Præstø har Stormens Ødelæggel-
ser været ganske forfærdelige … 
I Tirsdags Aftes begyndte Vandet at 

stige, men var endnu temmelig roligt. 

Men Kl. 3 om Morgenen gik Vandet 

med rivende Hast ind fra de lavere 

liggende Ejendomme, og op ad For-

middagen stod den halve Del af Byen 

under Vand. Al Hjælp uden fra var 

afskaaren. Kreaturerne var tidligere 

paa Dagen bragt i Sikkerhed, og Bebo-

erne reddedes i Baade, som sejlede i 

Gaden op forbi Apoteket, som ligger 

midt i Byen. Havnen frembød et ræd-

selsfuldt Skue, Stenpillerne ved Skibs-

broen skylledes bort. Jerngelænderet 

reves i Stykker og Bølgerne slog op 

paa Taget af det toetages høje Havne-

magasin. 

Paa Jagten (skib) "Kjerlina" af Karls-

krona kappedes Rigningen og kort Tid 

efter faldt Masten overbord. Skibet 

havde Aftenen forud søgt Nødhavn 

her, og det lykkedes ogsaa, efter den 

lidte Overlast, at ride Stormen af. To 

andre Skibe gik det ikke saa heldigt. 

Galeasen "Elisabeth” af Flensborg med 

Kaptajn L. Bune, omtrent fuldt lastet 

med Egetømmer, bestemt til Svend-

borg, sank ved Bolværket, og kort efter 

gik Skonnerten ¨Christian¨ af Rønne, 

Kaptajn. H.J. Rønne, kommende fra 

England med fuld Ladning Kul. Ogsaa 

Skipper P. Larsen af Præstø fik Foren-

den revet af sin Jagt. Jagten 

''Elisabeth” og Peter Poulsens Stor-

baad samt Muddermaskine drev op i 

Alleen til Nysø. Alt Mandskab lykkedes 

det at redde, men paa Hesteskoen ved 

Fed og ved Bønsvig Strand ser det nok 

sørgeligt ud. Saa vidt vides ligger der 

en Snes Havarister, og der er gaaet 

Mandskab derud i Morges. Ved Mør-

kets Frembrud sank Vandet, og i Dag 

har man et forfærdeligt Skue af Øde-

læggelsen, som Byen umuligt kan op-

rette ved egen Hjælp. Mange Huse er 

Ødelagt, Murene styrtet sammen. Bo-

have splintret, Varelagre tilintetgjort. 

Toldkammerbygningen har lidt meget, 

Arkivet og Pengene er til dels ødelagt. 

Skibsbroen og Skibsværftet ligeledes; 

Telegrafen er afbrudt; paa Spadsere-

vejen er Granplantagerne og hele Alle-

er bortskyllet, og Skrænterne eksiste-

rer ikke mere. Den store Banke bag 

Kirkegaarden er borte, og Søen har 

slikket op til Begravelserne, som vel 

ligger en halv snes Alen i Vejret, og der 

er Fare for at denne Del af Kirkegaar-

den styrter sammen. Politiet har truf-

fet alle Foranstaltninger til at komme 

Beboerne til Hjælp. Der er skaffet Hus-

ly til de vandlidte, og Omegnens Bebo-

ere er tilsagt med Vogne og Mandskab 

for at rydde vejene.” 

Ove Rye Jørgensen,  

Præstø Lokalhistoriske Arkiv 
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Et møde mellem sprog, kultur og 
natur  
- om sammenfaldet mellem stød-

grænse og vildtbanehegn 

 

I sidste nummer af bladet var der en 

lille undersøgelse af, hvordan sted-

navnet Jungshoved udtales. I den for-

bindelse blev det nævnt, at den 

sproglige ”stødgrænse” ga r ganske 

tæt pa  Jungshoved, hvorfor man fin-

der udtalevarianter af stednavnet 

Jungshoved ba de med og uden stød.  

Stød er den lille "hikkelyd", som gør, 

at man kan høre forskel pa  

f.eks. mand og man. I ordet mand er 

der stød, men ikke i ordet man. I or-

det stød er der ikke stød; det er der 

derimod i stødet. 

Tværs over landet ga r en af de mest 

berømte udtalegrænser: stødgræn-

sen – nord for den røde linje har dia-

lekterne traditionelt haft stød, syd for 

linjen har de ikke. 

Stød viser sig ikke i skriften, sa  det er 

vanskeligt at spore oprindelsen tilba-

ge i tiden, men det sproglige stød er 

formentlig opsta et i Danmark en 

gang i senmiddelalderen. Stød findes 

ikke i andre nordiske sprog, ja nogle 

mener, at dansk er det eneste sprog i 

verden, der har stød. 

Men hvorfor ligger stødgrænsen lige 

der? Det gør den, fordi den er sam-

menfaldende og en konsekvens af de 

sa kaldte vildtbanehegn. Efter refor-

mationen 1536 tilfaldt klosterjorden 

kronen, og Frederik II oprettede jagt-

omra der pa  mange af disse jorde. 

Jagtomra det var afgrænset af træpæ-

le, som efterha nden gik til, sa  Chr. IV 

anlagde i 1600–tallet et vildtbane-

hegn, pa  Sydsjælland 15 km fra 

Dybsø fjord i vest til Præstø fjord i 

øst, besta ende af kraftige ris hegn, 

høje diger, dybe grøfter, naturlige 

vandløb og søer. Vildtbanehegnet 

blev markeret med store stenpæle pa  

den 15 km lange strækning. Der er 

ganske fa  tilbage af disse stenpæle, 

men der sta r en ud for indkørslen til 

Nysø. Pa  stenpælen sta r a rstallet 

1762, det a r, hvor Frederik d. V. 

skænkede sin kammerherre Henrik 

Adam Brockenhuus hele baroniet 

Nysø.       

Fortsættes næste side... 
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Pa  stenstøtten er indhugget: foroven 

Kronen og Frederik d. V’s initialer, 

under dette ”V.D.B.A”, hvilket betyder 

Vordingborg Amt, -dernæst sta r der 

W.B. hvilket betyder Vildtbane og 

a rstallet 1762, nederst Vildtbanesten 

Nr. 1. 

Hegnet afgrænsede sa ledes et gigan-

tisk kongeligt jagtomra de, som frem 

til 1774 adskilte adelens og kronens 

godser. Bønderne ma tte leve med 

truslen om øjeblikkelig halshugning, 

hvis de forgreb sig pa  kronvildtet. De 

ma tte ogsa  leve med risikoen for at 

blive sat fra hus og hjem, hvis de var 

sa  uheldige, at vildtet ødelagde deres 

afgrøder, sa  de derfor ikke kunne 

svare tiende og andre fæsteafgifter.  

Vildtbanehegnet som fysisk grænse 

har formodentlig ogsa  skabt en dia-

lektmæssig grænse. Der var kun fa  

steder bønderne kunne krydse vildt-

banen, via landeveje, hvor der var 

opsat bevogtede led. Ikke at mobilite-

ten i forvejen var stor, men det ma  

have været en hindring for sprogets 

”fri bevægelighed”. I 1774 blev Vor-

dingborg ryttergods solgt og vildtba-

nen nedlagt.  

Sammenfaldet mellem stødgrænsen 

og vildtbanehegnet er et godt eksem-

pel pa , at sprogets historie afspejler 

landets historie. Dialekterne er ogsa  

en del af den danske kultur. Tale-

sproget er altid et signal om, hvilken 

gruppe man hører til – eller ønsker at 

høre til. Tidligere var det vigtigt med 

den regionale identitet, men den fysi-

ske bevægelse fra land til by, som har 

været i gang siden stavnsba ndets 

ophævelse, har ogsa  sat gang i den 

modsatte bevægelse, hvor rigsdansk 

har bredt sig fra by til land. Rigs-

dansk er opsta et som en dialekt i Kø-

benhavn, hvor den var hoffets og ad-

ministrationens sprog. Oprindelig var 

rigsdansk det samme som højkøben-

havnsk, men med tiden er der kom-

met en del lavkøbenhavnske træk i 

rigsdansk. Et aspekt i samspillet mel-

lem rigsdansk og dialekterne var de 

unge piger, som for en tid arbejdede 

som tjenestefolk i byerne. Na r de 

vendte hjem til egnen, var der en ten-

dens til at beholde noget af det ”fine” 
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sprog, som de havde lært. 

Med tilegnelsen af byens dialekt fulg-

te ogsa  byens syn pa  de landlige dia-

lekter. Man skelner mellem bevidste 

og ubevidste sprogholdninger. En 

bevidst sprogholdning finder man 

f.eks. i en undersøgelse af unge pa  

Næstvedkanten. De unge vurderer, at 

Næstved dialekten kan være en hin-

dring for deres sociale mobilitet, 

hvorfor de finder mere status i at tale 

lavkøbenhavnsk, (ikke højkøben-

havnsk). De ubevidste sprogholdnin-

ger reflekterer vi ikke meget over, 

ofte fordi vi kender de sociale betyd-

ninger, der ligger i udtaleforskelle. 

Man kan ma ske tale om en intoleran-

ce, som bevirker, at man i byen med 

dens krav om dynamik og effektivitet 

har en tendens til at opfatte dialekt-

talende, f.eks. den midtsjællandske 

lidt drævende sprogklang, som ud-

tryk for manglende foretagsomhed.  

De ubevidste holdningsmønstre be-

virker pa  den ene side, at de lokale 

dialekter forsvinder og lavkøben-

havnsk vinder frem. Pa  den anden 

side fa r dialekterne ny vitalitet via 

lokale medier, podcasts og YouTube, 

hvor mangfoldigheden trives. Spro-

get forandrer sig, men det er ikke det 

samme som at sige, at dialekterne 

uddør. Det er vores ordvalg, og den 

ma de vi udtaler ordene pa , der gør, at 

vi kan høre, om et menneske kommer 

fra Nakskov eller København. Nogle 

prøver at skjule deres dialekt, andre 

synes den er en del af deres identitet 

og kan skrue op og ned, alt efter hvil-

ken sammenhæng de befinder sig i. 

Tænk bare pa  Niels Hausgaard, der 

bruger sin dialekt som sit brand. 

Sa  læg øret til den stødløse sydsjæl-

landske dialekt, hvorom det hedder, 

at det er det sprog, som englene taler 

om søndagen – det lyder sa  smukt, 

syngende og troskyldigt! 

Kirsten Thomsen 

 

 

 

Kilder: 

Inge Lise Pedersen, ” Dialekt er kært, men rigs-

dansk er rigtigt”, Information, 12. marts 2002 

Jørgensen, Ove Rye, ”Nordeuropas største Vildt-

bane”, Præstø Lokalhistoriske Arkiv 

Stødgrænsen - den kendteste dialektgrænse – 

Københavns Universitet (ku.dk)  

Underbevidste sprogholdninger – Københavns 

Universitet (ku.dk) 

 

Stødgrænsen - den kendteste dialektgrænse – 

Københavns Universitet (ku.dk) 

 Theisen, Jørgen: ‘De Kongelige vildtbaner i Vor-

dingborg Amt’ i Historisk Samfund for Præstø 

Amt, Årbog 1952 

 

Bladet kan købes i løssalg 

på gavlen på Jungshoved 

Skole, hos Købmandsgår-

den, i Jungshoved Kirke 

og  hos Boghandleren 

Tissot og Koch. Pris 30 kr. 
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Fra turudvalget, Jungshoved Lokalforum: 

Velkommen på travetur på Jungshoved 
• Onsdag 4. januar kl. 13.00: 
En tur Marienlund og” Olaus” rundt, ca.4,5 km. 

Mødested:  P-plads Folkeparken, Mislehøjvej 3 

Vi slutter turen ved bålet og i multihuset i Folkeparken, hvor den medbragte kaffe/te og 
kage kan nydes. 

• Onsdag 1. februar kl. 13.00: 
En tur i Rakket og Store Hestehave skov, ca.5 km. 

Mødested: Ved indgangen til skoven over for Skovly, Dyremarken 18 

• Onsdag 15. marts kl. 13.00: 
En tur på strandengene i Bøged og Bønsvig Strand, ca. 5 km. 

Mødested: P-pladsen for enden af Ørnevej.  

• Onsdag 12. april kl. 13.00: 
Anemonetur i Bønsvighoved skov, ca.5 km. 

Mødested: Ved indgangen til skoven v. Bønsvigvej 31. Der kan parkeres oppe på Bønsvig-
vej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto fra efterårets første tur i 

Tjørnehoved skov. 
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Bladet uddeles gratis til alle fastboende på Jungshoved inkl. Lundegård og Skov-
huse. 

P.gr. af stigende udgifter til trykning af bladet er priserne for bladsalg  
pr. 1. 1. 2023 følgende:  
Løssalg i Jungshoved Kirke, bladkassen på gavlen af Jungshoved Skole, Køb-
mandsgården i Jungshoved og hos Tissot & Koch boghandel. Pris 30 kr. pr. blad. 

Bor du i Præstø by og gerne vil have bladet bragt af frivillige omdelere, koster 
det 150 kr./ år for fire numre. 

Bor du uden for Jungshoved og gerne vil have bladet tilsendt med PostNord, ko-
ster det 325 kr./år for fire numre (portoen udgør pt. 192 kr.) 

Abonnement på bladet kan tegnes hos Knud Jacobsen el. ved at indsætte beløbet 
på bladets konto i Møns Bank:  Kontonummer: 6140  0004064737. Husk at 
skrive navn og adresse og ABONNEMENT på indbetalingen. 

Man kan læse alle de tidligere udgaver af bladet online på https:// jungsho-
ved.net/tidligere-numre/ 

ABONNEMENT PÅ BLADET 
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Nyt fra Egnshuset Jungshoved skole 
Vintersæsonen 2022-23 kom godt fra start den 1.oktober med 22 faste, ugentlige hold. 
Dertil kommer weekendkurser, foredragsaftener, spiseklub, syng-sammen-aftener, borger-
møder, affaldsindsamling, arbejdsdage, julemarked, velkomstmøde for nye beboere, åbent 
hus 1.4, et utal af udvalgs- og bestyrelsesmøder og meget mere. Dejligt med liv i det gamle 
hus, som bliver 100 år til næste år.  

Inden vi startede sæsonen, havde vi arbejdsdag den 1.10, hvor alle brugergrupper mødte 
op og var med til at gøre skolen ren og fin både ude og inde. Tusind tak for hjælpen. 

Som i de private hjem har vi gransket økonomien nøje mht. forbrug af el og olie. Uha, det 
er blevet dyrt, men da vi har udskudt opgaver i vores renoveringsplan, håber vi, at vi kan 
klare vinteren uden lange nedlukninger. I en tid med nok at bekymre sig om har alle brug 
for at mødes, så vi krydser fingre for, at energipriserne ikke stiger yderligere. Vi har gen-
nemgået skolens forbrug tre år tilbage, og ud fra det er der truffet beslutninger, som vi 
håber, alle bakker op. 

Vi har max. 19 grader i lokalerne som i alle offentlige bygninger. 

Vi skruer ikke selv på termostater, det klarer vicevært Niels Holger. 

Vi hjælper hinanden med at holde døre lukket. 

Vi sparer på en del af udebelysningen og julebelysningen. 

Vi hjælper hinanden med at huske at slukke lys i ubenyttede lokaler 

Vi tager uldne sokker og uldne trøjer på og måske et tæppe med. 

Vi holder lukket i skoleferierne. 

Vi har hævet taksterne for udlejning. 

Den 6. oktober deltog vi et møde for alle kommunens egnshuse og ansatte i Center for 
Kultur, Fritid og Udvikling i Viemose Egnshus. På grund af corona har der været en pause i 
de årlige møder, så der var mange erfaringer, der blev udvekslet og spørgsmål, der blev 
stillet. De 5 kommunalt ejede egnshuse er alle vidt forskellige, vores er det største og det 
hus, der lægger lokaler til allerflest folkeoplysende aktiviteter.  

 

Den 25. oktober var Kultur, Idræt og Fritidsudvalget på besøg i skolen på deres årlige ud-
valgstur rundt i kommunen. Desuden deltog Ole Hampenberg, chef for Center for Kultur, 
Fritid og Udvikling og  Mads Young Christensen, en af kommunens tre direktører. Jeg tror, 
de syntes godt om skolen. De stillede en masse spørgsmål og glædede sig over de mange 
frivillige folk og den velholdte bygning. 

På gensyn i skolen og glædelig jul, pva styregruppen, venlig hilsen Lise Jacobsen. 
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Pensionistforeningen 
2022 har været et turbulent år, krise med priser på himmelflugt, som har rørt os alle. 

 

De indendørs aktiviteter er i gang på skolen, gymnastik, badminton, kortspil, sang, madlav-
ning og mange andre aktiviteter, som Jungshovedforeningerne kan byde på. 

 

Udflugterne i 2022 har været præget af manglende tilslutning og en enkelt aflysning. 

De ture, som blev gennemført, Christiansborg, Sofiero samt Sandskulptur Festival, har 

alle været gode.     

Turprogramnet for 2023 vil hovedsageligt blive på Sjælland og Lolland/Falster; vi arbejder 
på spændende ture i et rimeligt prisleje. 

 

Høstfesten 16. september måtte desværre aflyses grundet manglende tilmelding. 

Bankospil afholdes som beskrevet første mandag i måneden fra oktober til april. 

Med ønsket om en mild varm vinter, uden alt for store problemer, ønskes I en god jul 

samt et godt nytår. 

 

På bestyrelsens vegne  Holger Christensen 
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PROGRAM for FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ, FORÅR 2023 
Foredragene bliver holdt pa  Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø. 

Alle er velkomne til alle foredrag. Tak for fint samarbejde med Jungshoved Sko-

les bestyrelse. 

Tirsdag 31. januar kl. 19:00  
Katrin Ottarsdóttir og Hugo Eide 
viser spillefilmen  Bye Bye Blue 
Bird. 
  

Filmen er meget underholdende, og vi 

kommer vidt omkring pa  øerne, da 

det er en sa kaldt Road Movie.  

Der er farverig provokation og opgør 

med fortiden i dette færøske Road-

drama. De to unge veninder, Rannva  

og Barba, vender tilbage til hjemstav-

nen efter a revis i udlandet - og mødet 

med barndommens øer ga r ikke stille 

af, for pigerne vækker ba de nysger-

righed og forargelse med deres bizar-

re storbylook og løsslupne opførsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris for film, kaffe/te, kage/frugt: 

NORDEN medlemmer 50kr, gæster 

60kr. 
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Torsdag 9. februar kl. 19:00 

Drama Langs Ishavet - på sporet 
af den glemte krig i Finnmark i 
Norge - rejseberetning ved antro-
polog Ivan Bæhr. 
De dramatiske begivenheder under 2. 

verdenskrig trækker spor i landska-

bet og i mennesker i Finnmark i det 

nordligste Norge. En voldsom histo-

rie, som sikkert de færreste herhjem-

me kender til, og en historie som i 

a rtier blev fortiet i Norge. 

Aftenens beretning tager udgangs-

punkt i en række nedslag i omra dets 

historie og sporene efter de voldsom-

me begivenheder, som Ivan Bæhr har 

mødt pa  sin rejse, fra Kirkenes ved 

grænsen til Rusland i nord til Oslo-

fjorden i syd. 

Kirkenes blev befriet af den Røde 

Hær 25. oktober 1944, hvilket gav et 

særligt forhold til nabolandet. Et for-

hold, som ændredes drastisk efter 

Ruslands invasion af Ukraine. Den 

nye situation i Europa efter invasio-

nen af Ukraine sætter historien i vo-

res nabolande under 2. Verdenskrig i 

et nyt lys. 

 

Pris for foredrag, kaffe/te, kage/frugt: 

NORDEN medlemmer 50kr, gæster 

60kr. 

  

Foto af det sovjetiske Ilusjin-jagerfly, der blev 

skudt ned og nødlandede under kampene i dage-

ne op til befrielsen af Kirkenes 25.10 1944 - det 

står i dag på 'Grenselandsmuseet' i Kirkenes. 
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Sjov Sommer i Folkeparken 
 

Grillaften i Folkeparken  
Torsdag den 25. august mødte 41 glade spise-
gæster op i Folkeparken til fællesspisning. 
Sommeraftenen var lun og dejligt Alle gæster-
ne have hjemmefra medbragt bord, stole, 
tallerkener, glas, drikkevarer og bestik. Bo og 
Mogens spillede, mens alle fandt sammen 
under det udspændte sejl. Kurt havde tændt 
op i grillen til kalveculotte og pølser. Merete 
havde bagt dejligt madbrød og på bordet kom 
skåle med dejligt frisk salat fra Sydkysthaven 
og ovnbagte tomater. Aftenen sluttede med 
fællessang og musik. 

Knud Jacobsen 

 

 ”Vild med vilje”  
Lørdag den 3. 9., i superflot vejr, deltog 27 børn og voksne i temadag i Folkeparken. Her 
blev samlet masser af frø i blomsterengene og Sune Madsen fortalte om biodiversitet og 

om sin egen ”Vild med vilje 
have”. Der blev bygget et 
superflot insekthotel og 
fem stærekasser, som blev 
sat op på en pæl. Det var 
dejligt at se, hvor ihærdigt 
de mindste arbejdede og 
hvor stolte, de blev af deres 
værk. Madpakkerne blev 
spist ved multihuset og 
bagefter blev der bagt mas-
ser af pandekager og hyg-
get omkring bålet. Alle 
børn fik en løbetur på bak-
ken, hvor nogle af dem 

SIDEN SIDST 
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kælkede i vinter. Børnene var også på dyrejagt (trædyrene) og svarede på spørgsmål og 
flere fandt insekter, som de selvfølgelig bar hen til insekthotellet. Pelle fandt et fint lille 
skovfirben i krattet. Det var dagens fund og det er godt at vide, at vi også har firben i den 
nye natur. 

En rigtig god dag for børn og voksne med plads til snak og gode ideer. Tak for hjælpen. Gå 
en tur i Folkeparken og se de nye faciliteter for insekter, pindsvin og stære.  

Pva af turudvalget, Lise Jacobsen 

  

 Fortællinger i bålhytten og i Spøgelsesteltet. 
Søndag den 18. 9. blev Sjov Sommer i Folkeparken afsluttet med en hyggelig fortælledag i 
og omkring bålhytten. Ninna fortalte på malerisk vis gribende historier med eftertænk-
somme pointer, og de lydhøre folk omkring bålet stirrede ind i flammerne, mens histori-
erne transporterede os langt ind i historiernes verden. Ivar havde bygget en uhyggelig 
hule, som dannede rammen om hans spøgelseshistorier, og børnene kunne rapportere, 
at det “i hvert fald havde været mægtig uhyggeligt” at høre spøgelseshistorier. Mads fuld-
endte fortælledagen med sine sange og anekdoter om Jungshoved og Præstø Fjord, og vi 
gik vist alle derfra med en følelse af ,at Jungshoved er fuld af både gode historier og dejli-
ge naboer der gerne vil høre dem.    M.C. Hansen  
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En beskrivelse af min rejse og ar-
bejdsforhold i Grønland i vinteren 
2022  
Af Anæstesisygeplejerske Mariane 

Kristensen 

 

Hvem vil ikke gerne til Grønland. Jeg 

tror, at det er de færreste, som ikke 

drømmer om det. 

Na r man er uddannet læge/ sygeple-

jerske, er der store muligheder for at 

tage derop og arbejde, for opholdet 

og alle de skønne oplevelser, som det 

bringer med sig. 

I forbindelse med at Grønland hjem-

tog Sundhedsvæsnet under Hjemme-

styret, blev der lavet en aftale om, at 

dansk sundhedspersonale har ret til 

og skal have orlov for at tage til Grøn-

land og arbejde for at sikre det grøn-

landske sundhedsvæsen. 

De sidste 5 a r har jeg haft et ønske 

om at komme op og arbejde / opleve 

Grønland. Men først her i  vinters 

havde jeg mulighed for at komme 

afsted til Aasiaat i Vest Grønland. 

En af de sidste dage i januar fik jeg en 

mail fra chefsygeplejersken pa  Aa-

siaat Sygehus, hvor hun tilbød mig et 

vikariat pa  næsten 2 mdr. 

Jeg skulle ikke have lang betænk-

ningstid, og i løbet af et par dage hav-

de jeg skaffet mig orlov. 

Jeg fik travlt, da ansættelsen var pr. 

15. februar. Der var mange ting, som 

skulle pa  plads: indkøb af diverse 

45 dage ++ i Aasiaat, Grønland 
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varmt tøj og fodtøj passende til den 

grønlandske vinter, en IPad i ha b om 

at kunne have kontakt med omverde-

nen deroppe fra. 

Hvis ens ophold er pa  3 mdr. eller 

derover, fa r man sendt en del flytte-

kasser derop. Men ved kortere perio-

der ma  man klare sig med et par kuf-

ferter. Sa  alt blev meget nøje udvalgt: 

hvad der skulle med og var plads til. 

Det var om at tænke rationelt. 

Derudover skulle jeg skaffe ren straf-

feattest, børneattest, negativ test for 

MRSA-virus og selvfølgelig pa  det 

tidspunkt vaccinations- og negativ 

coronaattest. 

En speciel forsikring skulle ogsa  teg-

nes. 

Na r man skal arbejde i Grønland, 

kræves der grønlandsk autorisation 

for at beskytte sig selv, da man under 

grønlandske arbejdsforhold overskri-

der de kompetencer, som en dansk 

autorisation dækker. Sa  denne skulle 

ogsa  søges. 

Den 15. februar var min rejsedag. Alt 

var klart, og jeg satte mig spændt 

med lidt sommerfugle i maven i dan-

marks flyveren i Kastrup med kurs 

mod Kangerlussuaq 

(Søndrestrømfjord), hvortil man fly-

ver direkte fra Danmark, en flyvetur 

pa  ca. 4 timer. Grønlands tid er 4 ti-

mer bagud i forhold til DK, sa  man 

lander ca. pa  samme tidspunkt, som 

man flyver fra Dk. 

Hvad mon det var, jeg havde sagt ja 

til, og kunne jeg mon klare de opga-

ver, som jeg ville blive udsat for. 

Na r man kommer til Kangerlussuaq 

(Søndrestrømfjord), skifter man til 

de sma  lokale fly. Jeg skulle flyve 200 

km videre nordpa  til den lille luft-

havn i Aasiaat. 

I lufthavnen blev jeg hentet i sygehu-

sets ambulance af en af portørerne, 

en gammel rusten hvid Toyota Hiace 

med et bla t blink pa  taget. 

Her fornemmer jeg først rigtig kul-

den, da jeg kommer ud pa  landings-

banen; det var  minus 24 grader. 

Jeg blev placeret omme i den uisole-

rede kasse i bilen, hvor der var 2 

klapstole og en ba re og intet andet. 

Jeg blev sat pa  det ene klapsæde med 

ryggen mod førerhuset. Pa  det andet 

sæde sad en patient, som havde væ-

Sygehusets Ambulance i lufthavnen 
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ret med flyveren, og som skulle ind-

lægges pa  sygehuset. Foran sad port-

ørens kone med et spædbarn i fav-

nen. Hun var ogsa  kommet med fly-

veren. Der fandtes ikke sikkerhedsse-

ler. Turen gik rask afsted de 3,5 km 

ind til byen. Vejene var som et spejl. I 

Grønland hverken salter eller gruser 

de. Man skal være heldig, hvis sneen 

er ryddet. 

Na r man færdes til fods, er man nød-

saget til at have pigge under støvler-

ne; ellers kan man overhovedet ikke 

sta  fast. 

Pa  vejen mod byen kørte vi forbi reje-

fabrikken Polar Seafood. Det er by-

ens/ øens største arbejdsplads. Rejer 

herfra sælges i danske supermarke-

der. 

Da vi nærmede os byen, mødte synet 

af de typisk sma  farvede grønlandske 

huse mig. De la  fordelt op ad fjeldet, i 

nærmest alle regnbuens farver, et 

specielt smukt og typisk grønlandsk 

syn. 

Langt de fleste af disse sma  bygnin-

ger er sma  enfamilieshuse, hvor der 

typisk bor en familie med 5-6 børn. 

I byen var der 2 supermarkeder og et 

par sma  købmænd, en optiker, et par 

enkelte sma  tøjforretninger, en garn-

forretning og et par cafeer, en sne-

scooterforhandler og et ret stort bib-

liotek. I alle de sma  byer findes der 

ogsa  handelsstedet ” Brættet”, en 

form for andelsudsalg under et halv-

tag pa  havnen. Her sælger fangerne 

og jægerne deres bytte til befolknin-

gen. 

Udvalget af varer er sparsomt og 

dyrt. 

 Hvis ikke disse forretninger dækker 

befolkningens behov, skal man et par 

hundrede kilometer væk for at hand-

le. 

Aasiaat ligger 200 km nord for polar-

cirklen og i underkanten af Diskobug-

ten, ud til havet i vest, med udsigt til 

Diskoøen i klart vejr. 

Byen ligger pa  en ø, som for øvrigt er 

ca. pa  størrelse med halvøen Jungs-

hoved. Indbyggertallet er pa  ca. 3000, 

hvor alle bor i selve byen nedenfor 

fjeldene og ud mod havet. 

Stort set alle er i familie med hinan-

den. Som eksempel kan jeg nævne, at 

vi pa  et tidspunkt havde 10 patienter 

indlagt, de 4 af dem var i familie med 

den ene portør. 

Sygehuset er regionssygehus for Re-

gion Disko, det vil sige for øen Aa-

siaat og en del omkringliggende øer. 

Sygehuset har 20 sengepladser og 

derudover meget stor ambulatorie-

virksomhed. 

Fra de omkringliggende øer kan man 

om vinteren kun komme med sne-

scooter eller helikopter. 

I Grønland har man ikke praktiseren-

de læger eller apoteker. Disse funkti-

oner varetages af sygehuset, og al 

medicin udleveres gratis til alle bor-

gere. 
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 I dagtiden møder patienterne pa  sy-

gehuset for at komme til lægen. 

Aften og nat passer man som syge-

plejerske en akuttelefon, som svarer 

til lægevagten i DK. Ved de fleste hen-

vendelser skal problemet klares pr. 

telefon, da ikke ret mange af patien-

terne er i stand til at møde op pga. 

vejret og geografiske forhold, og ofte 

ma  man tale problemet ned og bede 

patienten om at vente og henvende 

sig igen næste dag. Er det alvorligt, 

ma  de evakueres i helikopter, hvis 

vejrforholdene er til det. 

Er det patienter bosiddende i byen, 

henter portøren dem i sygehusets 

ambulance uanset a rsagen til hen-

vendelsen. Den fungerer som en mel-

lemting mellem en ambulance og en 

taxa. Ved udskrivelse bliver alle ogsa  

kørt hjem. 

En del sygdomme kan man ikke be-

handles for i Grønland af flere a rsa-

ger sa som geografiske forhold, mang-

lende kapacitet pa  de sma  lokale sy-

gehuse og lang afstand til specialsy-

gehuset i Nuuk, f.eks. fra Aasiaat er 

der 500 km til Nuuk, som man kun 

kan na  med fly, na r der kan flyves. 

Flere grønlændere dør a rligt af a rsa-

ger, som man absolut ikke ma  dø af 

under danske forhold. 

Jeg var ansat til at bedøve som den 

eneste, der var i stand til det pa  syge-

huset og dermed i hele regionen. (I 

Danmark bedøver man ikke alene 

som sygeplejerske, uden at der er en 

anæstesilæge til stede pa  afdelingen. 

I perioden hvor jeg var ansat, var der 

ikke ansat nogen kirurg, sa  af gode 

grunde var det sparsomt, hvad der 

skulle bedøves til, nærmest kun ulyk-

ker. Jeg na ede at bedøve en og at give 

det, der betegnes en ” Rus” (hvor pa-

tienten er kraftig pa virket af stærk 

smertestillende og afslappende medi-

cin uden helt at være væk). 

Da jeg var den eneste til at bedøve, 

fik jeg udleveret en vagttelefon som 

det første, da jeg steg ud af flyveren; 

den skulle jeg have pa  mig døgnet 

rundt ogsa  pa  fridage, indtil den dag, 

hvor min kontrakt ophørte 7 uger 

senere. 

Ansættelsen indebar, at na r der ikke 

var nogen at bedøve, skulle jeg funge-

Sygehuset, bemærk flaget er oppe,  

det er søndag. 
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re som almindelig sygeplejerske i 

sengeafdelingen, ga  stuegang, uddele 

medicin, skifte forbindinger, bestille 

hjemmepleje o.s.v.. Det er over 40 a r 

siden, at jeg har arbejdet i en senge-

afdeling, sa  jeg ma  indrømme, at jeg 

følte mig lidt udfordret, da jeg den 

første dag stod i medicinrummet og 

stirrede hylde op og hylde ned. (I 

anæstesiafdelingen har vi ingen me-

dicin i tabletform, sa  alt var nyt for 

mig). Men det hele gik nu meget godt. 

Efter et par dage havde jeg fundet ud 

af systemet og var kommet til at ken-

de en del ny medicin. 

Størstedelen af personalet pa  sygehu-

set var danskere, som var i Grønland 

i vikariater, lignende det som jeg selv 

var i men af meget forskellig varig-

hed. 

Pa  sygehuset var der ingen grønland-

ske læger og kun en grønlandsk syge-

plejerske, der var nogle fa  Grønland-

ske uddannede social- og sundheds-

assistenter, som var meget dygtige, 

men størstedelen var ufaglærte med-

hjælpere nogle bedre end andre. 

Hvis plejepersonale skal uddannes, 

skal de flytte til Nuuk, 500 km  væk. 

Mange forsøger, men vender tilbage 

inden endt uddannelse, da det ofte 

ikke er foreneligt med deres familie-

situation. 

Blandt andet derfor er der sa  fa  ud-

dannede. 

De fleste af de grønlandske hjælpere 

fungerede ogsa  som tolke. Udover 

dem var der 6 fastansatte tolke ansat 

pa  sygehuset. De kunne rekvireres 

efter behov i dagtimerne. 

Om aftenen og natten var man altid i 

vagt med en grønlandsk hjælper, for 

at vedkommende kunne tolke. 

Det er sa dan, at man skal give udryk 

for, at tolkene tolker for os danskere 

og ikke for de grønlandske patienter, 

for det er os, som har det problem, at 

vi ikke forsta r grønlandsk; det ma  

man acceptere. 

 

Fortsættelse følger i næste num-

mer………….. 

 

Portørens indesneede bil, set fra min bolig. 

STØT BLADET 

Store som små bidrag modtages med TAK 

Konto nummer: 6140 0004064737. Skriv 

BIDRAG på indbetalingen. 
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Peter Rasmussen 

 

Kender I det? Man 

er dybt engageret 

i noget, som nær-

mest ingen andre 

overhovedet inte-

resserer sig for, 

og når man begynder at fortælle 

om det, så går der cirka 17 sekun-

der, og så kan man se, at der ikke 

længere bliver lyttet. Det er i hvert 

fald den reaktion, jeg oplever hos 

min hustru og mine børn. 

Det er sa dan, det er med et fritidsar-

bejde, jeg i perioder bruger en hel del 

timer pa , og jeg ved det godt: Det er 

ikke almen viden, det er nørdet; at 

udenforsta ende hurtigt taber interes-

sen, det er egentlig ikke sa  underligt. 

Det gør jeg ogsa , na r folk snakker om 

frimærker. Jeg prøver nu alligevel at 

finde et publikum for min viden her 

pa  Jungshoved, og det vil ma ske lyk-

kes at finde lidt gehør - hovedrollein-

dehaverne har nemlig tidligere haft 

væsentlig betydning for omra det her. 

Østersøen er verdens største brak-

vandsomra de. Brakvand lyder som 

noget, der ikke er sa  lækkert, men 

dækker egentlig blot over saltindhol-

det i vandet. Havvand har en saltpro-

mille pa  35 (svarende til 35 gram salt 

pr. liter), mens brakvand er defineret 

som vand med en salinitet pa  under 

17 promille. I vores omra de ligger 

den som regel mellem 10 og 15 pro-

mille. 

Farvandene omkring Sydsjælland og 

Øerne har gennem tiderne lagt vand 

til meget store bestande af brak-

vandsgedder og -aborrer. Gedden og 

aborren er som udgangspunkt fersk-

Underbid og  vigende pande 
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vandsfisk, men i Østersøen har fiskene 

genetisk tilpasset sig til at kunne tole-

rere en vis mængde salt. 

Brakvandsgedderne er dem, jeg her 

hovedsageligt vil fortælle om, da det 

arbejde, jeg lægger i det i dag, oprinde-

ligt har taget sit udspring i, at jeg er 

lystfisker. Gedden er for mig uden side-

stykke den mest attraktive fisk at fange 

pa  stang i vores farvande, og fiskeriet 

minder ikke om noget andet, jeg har 

prøvet. Lavt vand, ha rde hug og vilde 

fights. Og sa  kan gedden blive stor - op 

til 40 kg. Disse er dog meget sjældne, 

og jeg har ikke kendskab til sa  store 

fisk fra brakvandet. Den største, jeg 

kender til fra vores omra de, var pa  23 

kg – taget i bundgarn ved Stubbekø-

bing i eftera ret 2015. Men det er nu 

ogsa  en ok fisk. 

Jeg har i de forløbne a r været rundt pa  

Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster og 

snakket med adskillige erhvervs-, bier-

hvervs- og lystfiskere om det fiskeri, 

der var engang, og som nu blot er en 

skygge af, hvad det har været. Autrup 

og Niels Jørgensen i Præstø, Gunner i 

Stavreby, Villy i Sandvig og Permin i 

Kalvehave er nogle af dem, jeg har be-

søgt med sma kager og notesbog under 

armen – alle for at udfritte dem om 

fiskene og fiskeriet. Det er der kommet 

en del fortællinger og fakta ud af, og 

den historie vil jeg gerne have gjort 

almen, sa ledes at den viden om, hvad 

vi har haft, hvad der forsvandt, og hvad 

der kan komme igen, bliver kendt. 

Der blev fisket erhvervsmæssigt efter 

brakvandsgedderne, og i perioden fra 

1950 til 1969 blev der hvert a r i snit 

fanget godt 66 tons gedder. Gedderne 

blev primært fanget i de omra der, der 

er markeret i ovensta ende: Bøgestrøm-

men, Kalvehave/Stege, Grønsund, Kar-

rebæk, Dybsø Fjorde og Guldborgsund. 

Med en kilopris pa  op til 6 kroner be-

tød det, at erhvervsfiskerne i løbet af 

det første halva r kunne fange fisk for et 

beløb, der svarede til en gennemsnitlig 

a rsindkomst. Fangsten blev primært 

eksporteret til de katolske midt- og 

sydeuropæiske lande, hvor der i fasten 

bliver omsat en del fisk. 

Gedderne samler sig hvert fora r op til 

gydningen - omra det ved Sandvig/

Jungshoved Nor var dengang et af de 

primære gydeomra der, og der var 

kamp blandt fiskerne om pladserne til 

bundgarn og gedderuser. Gunner Ras-

mussen i Stavreby fortalte mig, at han 

om vinteren fiskede ombord pa  en kut-

ter fra Klintholm Havn efter torsk pa  

Østersøen. Na r han i marts vendte 

hjem igen, stod den pa  geddefiskeri pa  

de lavvandede grunde ud for Stavreby 

Richard G. Nielsen: Fra Fjord og Fiskeri, 1976 
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Havn, og i 1969 stod han ogsa  derude 

for at tjene de sidste penge hjem til 

sønnens konfirmation. Det fora r var 

der godt med gedder i landdragnings-

voddet, som der skulle to mand til at 

ha ndtere. E n i vandet, der stod med 

den ene ende af voddet og en makker i 

en jolle, der sejlede det 200 meter lan-

ge vod ud og selv hoppede i vandet, na r 

cirklen var sluttet. Herefter blev vod-

det trukket ind. Med ha ndkraft! Gun-

ner og de andre fiskere ma  have haft 

underarme som Skipper Skræk. I for-

a ret 1970 var han ude pa  grundene 

igen, men der var gedderne væk. For-

klaring følger. 

Andre fiskede pa  gedderne udelukken-

de med stang, og fangsten herfra blev 

ogsa  indhandlet til de lokale fiskehand-

lere. En af dem var Niels Jørgensen fra 

Præstø, der i 1960’erne som 14-a rig 

kom i lære som landbrugsmaskinsmed 

med en lærlingeløn pa  21 kroner om 

ugen. Med førnævnte kilopris in mente 

kan de fleste regne ud, selv uden brug 

af lommeregner, at det ikke krævede 

mange kilo gedder i jollen for at stikke 

den indkomst, og der ga r da ogsa  ved-

holdende – dog ikke verificerede – ryg-

ter om, at elever fra ba de Real og Tek-

nisk Skole i Præstø ”pjækkede den” for 

at tage pa  fjorden. Pa  en eftera rsferie 

kunne der tjenes 5-600 kroner, hvilket 

har været en ret god sum for en dreng i 

teenagea rene i 1960’erne, og fra den 

lokale forhandler kørte der da ogsa  en 

del knallerter ud over kantstenen; 

knallerter, der var betalt med penge 

tjent pa  gedder.  

Det har været en udfordring at finde 

frem til dokumenteret materiale fra 

dengang. For de fleste var fiskeriet 

”blot” et arbejde, der ikke sa s som vig-

tigt eller interessant at tage fotos af 

eller skrive om. I forhold til i dag var 

dokumentationskrav dengang begræn-

set, ikke alle havde et kamera, og ingen 

forventede, at fiskeriet ville stoppe en 

dag. 

Men! Hvem synes, det er enormt vigtigt 

og interessant at berette om sine fang-

ster og bedrifter? Lystfiskere! De er en 

flok grinagtige og mindreværdskom-

penserende blærerøve med en stor 

kæft og en notorisk trang til at prale og 

overdrive overfor et hvilket som helst 

individ, de kommer i nærheden af. Det 

ved alle. Og derfor var/er det samtidig 

vigtigt for dem at kunne fremføre 

ha ndgribelige beviser for deres altid, 

med rette, skeptiske tilhørere – og det 

kom mig til gode.  

Noget af det første jeg kom i besiddelse 

af, var fotos af Jørgen Henriksens 17,5 

kg gedde taget i marts 1965 i Præstø 

Fjord. Jeg kendte godt historien, og 

havde ogsa  set fotos hos Jørn Toxværd 

tilbage i 1980’erne, men dengang var 

jeg teenager, og interessen var be-

grænset. Den blev indhandlet og endte 

sine dage i fiskehandler Ib Kreutz Niel-

sens butiksvindue i Præstø, hvor den la  

som blikfang i en uge, inden den blev 

kasseret - sandsynligvis af hygiejniske 

a rsager. 

Fiskeriet var virkelig en stor ting den-

gang, og særligt lystfiskeriet blev der 

skrevet om i ba de lokale og landsdæk-
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kende aviser. Den kendte lystfisker 

Børge Munk Jensen og Berlingske 

havde en a rlig lystfiskerkonkurrence 

kørende, hvor der blev uddelt pokal 

til den største fangede fisk inden for 

forskellige arter, og der blev afholdt 

a rlige lystfiskerkonkurrencer i blandt 

andet Præstø og Vordingborg. Denne 

konkurrence affødte en hel del artik-

ler og indlæg i avisen om de lystfi-

skerfangede gedder herfra. 

Under et besøg pa  lokalarkivet i Vor-

dingborg dukkede et større foto- og 

scrapbogsmateriale op med blandt 

andet dette materiale indsamlet af 

Sportsfiskerforeningen Storstrøm-

men. Fotos og avisudklip taler for sig 

selv og viser den folkelighed og store 

interesse, der var omkring fiskeriet 

dengang. Historierne er mange, plad-

sen her i bladet er begrænset – her er 

et lille udvalg. 

Som det fremga r af billedmaterialet, 

var der gedder nok til alle. Og det er 

ikke bare noget jeg siger – der var 

vitterligt gedder til alle. ”De gik i sti-

mer!”, som en aldrende erhvervsfi-

Jørgen Henriksens gedde 17,5 kg. (fotos af Jørn Toxværd, Præstø). Privatfoto, Ole Toxværd.  

Gunner Rasmussens søn, Jan, med jollen fuld af 

gedder. Stavreby Havn, omkring 1964. 

Privatfoto, Gunner Rasmussen.  



33 

 

Ole Harms, Vordingborg. +11 kg. 

Vordingborg Lokalarkiv. 
Morten Autrup. 10 kg og 10 år. Cirka 1960. 

Privatfoto, Morten Autrup. 

Forfattereren 2011. 100 cm. 7-8 kg. 
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sker fra Bredningen ved Guldborg-

sund fortalte mig. Og jeg citerer ham:  

”Der var satanras’me mange ged-

der!” 

Som det fremga r af søjlediagrammet 

fra DTU Aqua, skete der et drastisk 

fald af indhandlede gedder efter 

1970. Det skyldtes en hændelse, der 

forekommer, na r saltvand nordfra – 

fra Kattegat og typisk ved kraftig 

nordvestenvind – bliver presset ned i 

Østersøen. Derved stiger saltpromil-

len til et niveau, der ligger over ged-

dernes tolerance, og gedderne dør – 

de bliver saltsla et. Dette er ogsa  do-

kumenteret i 1930, 1940 og 1951. 

Men, hvor bestanden førhen relativt 

hurtigt er kommet op pa  niveau igen, 

sa  bemærkes det, at bestanden efter 

1970 ikke har forma et at genetablere 

sig. Gedderne forsvandt. Næsten. De 

er her stadig, men bestanden er for-

svindende lille i forhold til dengang, 

og det store tusindkroners spørgsma l 

er naturligvis: Hvorfor?  

Det kommer formentlig ikke som den 

store overraskelse for nogen, at det 

primært er vores egen skyld. ♦ 

 

 

 

Artiklen fortsættes i næste udgave af 

Jungshovedbladet... Marts 2023 

 

Hvis du har fotos at vise og historier at 

fortælle om fiskeriet dengang efter 

aborrer og gedder, så hører jeg meget 

gerne fra dig. Jeg giver kagen, hvis du 

sørger for kaffen (med sukker) – og så 

kommer jeg forbi.  

Henvend dig på mail: 

petermester.snedkersen@gmail.com 

eller tlf.nr.: 6094 7105. Vi ses :-)  

NB! Hvis du gerne vil have jævnlige 

opdateringer omkring det arbejde, der 

pågår for brakvandsfiskene omkring 

Sydsjælland og Øerne, så gå til Face-

book, søg på og meld dig ind i Sydsjæl-

lands Brakvandsklub. Kontingent er 

frivilligt. 

Brakvandsgedde totalfangst (DTU Aqua, 2022) 
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Lystfiskerkonkurrence Vordingborg. Vordingborg Lokalarkiv.  

Pantefoged Frøling Nielsen, Vordingborg. +13 

Vordingborg Lokalarkiv.  

.Jørn Toxværd (før 1969) 

Privatfoto, Ole Toxværd 
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Spar på energien – brug Frøen   

 
Mandag til fredag kører frøpas-

serne stadig Delebussen Frøen på 

de faste ture til Præstø, hvor alle 

kan køre med for 5 kr. hver vej.  

 

 

I sin ”fritid” aften og weekend kommer Frøen mere vidt omkring. Mange på Jungshoved 
har nemlig opdaget, hvordan man kan (s)nyde energikrisen lidt ved at låne Frøen for 3 kr. 
pr km  inkl. brændstof:  

 

Fylder man Frøen op med venner og naboer (8 sæder i alt), så kører man for 37,5 øre pr 
km pr person. Til banko, bryllup, badminton eller til kultur, natur, shopping som man har 
lyst.  

 

Man skal bare have bopæl eller ejendom på Jungshoved og være mindst 25 år. 

Det er nemt, hyggeligt og billigt – og så hjælper man ovenikøbet med at bevare Frøen på 
Jungshoved. 

 

Se hvordan du kommer i gang på www.jungshoved.net/delebus eller ring til Henning på 
4038 3981. 

 

STØT BLADET 

Store som små bidrag modtages med TAK 

Konto nummer: 6140 0004064737. Skriv BIDRAG 

på indbetalingen. 
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Adventstid og juletid: Lys i mørket 
Da dette skrives først i november, 

ved vi endnu ikke helt, hvordan tiden 

op imod julen bliver. Det ved vi sa -

mænd aldrig, men dette eftera r er det 

hele lidt anderledes. Næppe er vi 

sluppet af med efterdønningerne fra 

corona-epidemien, før vi sta r overfor 

en vinter, hvor alle døjer med store 

prisstigninger, krig i Europa i en ska-

la, som ikke er set siden 2. verdens-

krig, og hvor el- og gaspriserne er 

eksploderet.  

Vi ma  skrue ned, dels i privaten, dels 

pa  arbejdspladsen og i offentlige byg-

ninger. 19 grader er   anbefalet, ogsa  i 

kirkernes mødelokaler og i kirkerne. 

Vi bliver nødt til at tage det uldne tøj 

pa , na r vi kommer til foredrag eller 

ga r i kirke. Butikkernes gadebelys-

ning bliver der ogsa  skruet ned for, 

formodentlig har private ikke længe-

re ra d til at pynte husene med fanta-

sifulde neon julemænd, juletræ, stjer-

ner, rensdyrstræk osv. Der er festligt, 

men er ogsa  blevet meget dyrt.  

Ogsa  julebelysningen pa  sognets kir-

ke bliver der skruet ned for. Intet 

spotlys i adventstiden og heller ikke 

frem til Kyndelmisse til stor ærgrelse 

for alle, der er meget glade for, at 

kirken lyser op i landskabet midt i 

vinterens mørke.  

Det er en kold tid og mørk tid vi ga r i 

møde, og det er næsten ikke til at 

holde ud at a bne for Tv’s nyheder om 

inflation, vareknaphed, krig og klima-

krise. Det er lige til depression og 

indlæggelse. 

Netop derfor hører julen den mørke 

tid til. Alle julesalmerne handler om 

det. Om lyset i mørket, om Bethle-

hemsstjernen, om englene julenat, og 

skikken med levende lys pa  juletræ-

et! 

Eller som det skildres pa  utallige bil-
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leder fra kirkekunstens lange histo-

rie, som pa  billedet herunder.  

Det er et billede af det himmelske lys, 

der kommer til det jordiske mørke. 

Og det kommer som et mirakel, som 

en gave. Pa  billedet ser man lyset 

stra le ud fra barnet Jesus i krybben. 

Lyset lander pa  figurerne, pa  jomfru 

Maria, pa  Josef i baggrunden, pa  eng-

lebørnene. Og pa  koen og æslet, der 

minder os om, at det hele skete i en 

stald.  

Det er en mørk verden, maleren har 

skildret, og man fornemmer den stille 

andagt med Marias og englenes fol-

dede hænder. Lyset inde i stalden 

modsvares af lyset, man kan skimte 

ud igennem vinduet, hvor den lysen-

de engel kundgør for hyrderne, at 

underet er sket, og tegnet pa  det skal 

hyrderne se pa  det lille spædbarn 

inde i stalden.  

Det lille barn, der ligesom alle spæd-

børn skal have alt for at overleve, og 

for sa  vidt oplever det mest udsatte 

og værgeløse tidspunkt i sit liv, det er 

her skildret som det mest magtfulde 

lille væsen, der i en mørk verden gi-

ver lys og liv til figurerne pa  billedet. 

Det er et lys- og livgivende mirakel i 

menneskers verden. 

For hvor kommer det fra? Maria sy-

nes selv ikke at vide det. Det er som 

om en større magt, der ikke er af den-

ne verden, sætter det værk, og for-

vandler mørket i verden til lys og liv 

og ha b. Og lyset udga r fra barnet. 

Det er et billede om julen. Det viser 

os, at lys og liv og ha b er det, som 

julen handler om. Om hvad vi fa r, 

hvad der er Guds gave til os. 

Vi tænker ma ske mere pa  vores gaver 

til hinanden i julen. Hvad vi kan give 

hinanden, gøre for hinanden, glæde 

hinanden med.  

Mange har det svært med julen. Man 

forventer sig meget af julen, at alle 

Geertgen tot Sint Jans,  

Marias tilbedelse af barnet,  

1480-1490. 
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skal være glade, at vi rykker sammen 

i familien. Det er ikke altid sa  let, na r 

halvdelen af familierne her i landet 

har ba de dine og mine børn, fædre og 

papfædre og ditto mødre, og man 

skal have styr pa , hvor er det nu, vi 

skal holde jul i a r og med hvem.  

Og alle skal helst være glade hele ti-

den, og jo flere æbleskiver, jo mere 

glæde og jo større hygge – eller ogsa  

jo mere forstoppelse i maverne.  

’Den tid på året’ 
En nyere dansk film ’Den tid pa  a ret’ 

handler om juleaften hos Familien 

Danmark. Alt er sat i værk for at fa  en 

hyggelig aften, for julen er jo 

’hjerternes fest’. Og alle ankommer 

med de bedste forventninger med 

sammenbragte børn, nye partnerska-

ber, gamle forældre, der er ga et fra 

hinanden.  

Men alt ga r galt, maden smager ikke, 

gaverne er kiksede, gamle irritatio-

ner vækkes til live, som gør stemnin-

gen lige sa  let antændelig som et tørt 

juletræ.  

Intet er som man gerne vil have, at 

det skal være. Ingen kan leve op til 

forventningerne. Eller til sig selv og 

hinanden.  

Filmen er en satire, konflikterne er 

overdrevne. Julens budskab i salmer-

ne og i kirken fører ikke til den gode 

stemning i familiens skød. De vil væ-

re noget andet end det, de er.  De er 

ikke som forvandlede, de er bare, 

som de nu engang er – mennesker. 

De er ikke engle, heller ikke i julen.  

Men det er heller ikke julens bud-

skab, at det skal de være. Maleren 

Sint Jans har fanget julens budskab i 

sit maleri. Et mirakel, noget overvæl-

dende, en a benbaring, noget ubegri-

beligt. Men lige sa  ubegribeligt det er, 

lige sa  glædeligt er det. Det handler 

om Guds kærlighed, om lyset i den 

kærlighed, ikke at menneskene bliver 

forvandlede og sa  rare og forsta ende 

overfor hinanden, og at de for en tid 

glemmer al uvenskab og anledningen 

dertil. 

Englen pa  billedet svæver højt oppe i 

luften over hyrderne pa  marken. Den 

hører ikke til i denne verden, og bar-

net pa  en ma de heller ikke. For bar-

net er en guddommelig begivenhed.  

Men sa ledes ogsa  større end al denne 

mørkhed, vi kan se pa  billedet, og 

som mennesker kan opleve i deres 

liv. Som i krigstider, na r økonomien 

løber løbsk, na r vi sidder og sma fry-

ser, na r vi tæller pa  knapperne, na r vi 

ængstes for fremtiden, og na r kulden 

ogsa  er der mellem os mennesker. 

Men julens budskab fa r os til at løfte 

blikket hen pa  den guddommelige 
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historie, at Gud blev menneske af ren 

og skær na de og barmhjertighed.  

Og det er en god historie. Den er nok 

gammel, meget gammel, men egent-

lig ogsa  tidløs, og derfor hører vi den 

hvert eneste a r – i den allermørkeste 

tid. Ogsa  i a r. 

Hermed ønskes alle en glædelig jul, 

og en tak for det gamle a r og alt godt 

i det a r, der kommer.  

Torben Møllenbach  

Konfirmation i Allerslev og Jungshoved Kirker foråret 2024 
Ma ske har kirkegængerne lagt mærke til, at der ikke er sa  mange konfirmander 

og deres forældre ved kirkernes gudstjenester her i eftera ret og fora ret. Det 

skyldes, at konfirmanderne først begynder at ga  til præst fra det 8. skolea r, og 

de elever, der i dette skolea r begyndte i 8. klasse, er blevet konfirmeret i fora ret 

2022. 

Næste eftera r begynder et nyt hold i 8. klasse, og de, der ønsker det, begynder 

da at ga  til præst og en del af dem, vil menigheden ogsa  se ved kirkernes guds-

tjenester.  

Mere om undervisning og tilmelding kommer til fora ret 2023. 

Torben Møllenbach 

 Mail: torm@km.dk, tlf: 55996017 

Foto: Tage Klee (udsnit) 
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Mandskoret – kom og vær med! 
I fora ret startede vi et mandskor op, som mødes og øver hver onsdag kl. 19.30 – 

21.30 i Jungshoved kirke/Rejsestalden. Korleder er Jonathan Holten, som er 

uddannet organist, kirkesanger og klarinettist – ma ske I hørte Jonathan og en 

ven spille ved kirkens Sct. Hans ba l i sommer. 

Et mandskor besta r af mænd, der typisk synger med fire stemmer: høje og lave 

tenorer samt høje og lave basser. Mandskor a bner op for en helt speciel og fa-

scinerende klangverden, meget anderledes end et blandet kor, men med mindst 

lige sa  mange muligheder for at arbejde med nuanceringerne.  

Mandskoret besta r i skrivende stund af 7 mænd og optager med glæde flere. Du 

behøver ikke at have sunget før eller have forstand pa  noder, det vigtigste er, at 

du kan lide at synge og tør udfordre dig selv. Vi tilbyder til gengæld en masse 

gode stunder, gode grin og hyggeligt samvær med en broget flok sangglade 

mænd.  

Foto: Bent Pedersen  
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De to skibsmodeller der hænger i 
kirken – hvorfor hænger de der? - 
hvad er symbolikken? 

Fuldriggeren ”Marcus”- bygget af told-

opsynsmand, Frits Hemmingsen, Bøn-

svig strand. Skænket til kirken 1955. 

Placeret i hovedskibet, nærmest alteret. 

Barken ”Ingeborg”- bygget af skipper, 

senere havnefoged i Præstø, Ole Larsen, 

Roneklint. Skænket til kirken 1923. 

Placeret i hovedskibet længst væk fra 

alteret. 

Mange besøgende træder ind i kirke-

rummet og oplever et rum med syner, 

der ikke umiddelbart kan oversættes 

til betydning, heriblandt de ophængte 

skibsmodeller.  

Skikken med at ophænge skibsmodel-

ler i kirker begyndte i det katolske Eu-

ropa i middelalderen og i Danmark 

efter reformationen 1536, primært i 

1800- og 1900-tallet. Mens skikken 

næsten er ophørt i andre europæiske 

lande, har den været tiltagende i Dan-

mark, som i dag er det sted, hvor skik-

ken er mest udbredt og levende. 

Skibsmodellerne har ingen funktion i 

forbindelse med de kirkelige handlin-

ger, og der er ikke noget egentligt bi-

belsk belæg for at ophænge skibsmo-

deller i kirken; men kirkerummets ind-

retning henleder opmærksomheden pa  

skibs-metaforikken, idet man fra gam-

mel tid har man omtalt den del af kir-

kerummet, hvor menigheden opholder 

sig, som et skib, mens det førhen kun 

var præsterne, der havde adgang til 

koret, hvor alteret sta r. Ma ske skyldes 

betegnelsen ”skib” for kirkerummet en 

sproglig forveksling af de græske ord 

for skib ”navs” og tempel ”naos”, hvor 

der kun er et bogstav til forskel - en 

forveksling, der er ga et ind i kristen-

dommen; men som Martin A. Hansen 

skriver i ”Orm og Tyr”: ”Hvis det er rig-

tigt, at skibet som navn på forsamlings-

rummet i kirken er opstået ved en for-

veksling af to græske begreber, et sa-
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kralt og et maritimt, under oversættel-

sen til latin, er det en af historiens lyk-

kelige fadæser.” 

Sammenhængen mellem skibe og reli-

gion ga r lagt tilbage. I bronzealderen 

(1800 – 500 f.Kr.) var skibet det mest 

magtfulde og ophøjede symbol pa  for-

bindelsen mellem denne verden og 

den næste.   De afdødes urner blev 

nedsat i skibsformede stensætninger, 

der findes i det danske landskab, store 

stenblokke sat i en skibsformet kreds. I 

vikingetiden fandt stormandsbegravel-

ser sted i rigtige skibe, hvor afdøde 

blev begravet med heste, udstyr og 

va ben. 

Hvad berettiger skibsmodellerne til 

deres placering i kirken? Skibet er i 

kristendommen symbolet pa  kir-

ken som helhed, det vil sige ba de for-

sta et som bygning og menighed. Pa  

oldkirkelige billeder sidder Kristus ved 

roret og disciplene ved a rene, og der er 

flere referencer til skibet i biblen, f.eks. 

fortællingen om Jesus og disciplene i 

en ba d pa  Genesaret sø, hvor Jesus 

redder disciplene ved at stille stormen 

pa  søen. Skibet er selvfølgelig ogsa  

symbol pa  Noas Ark og dermed red-

ning fra syndfloden. For den enkelte 

kristne kan skibet være symbol pa , at 

menneskelivet mellem vugge og grav 

er som skibet pa  rejse i storm og stille, 

men med Kristus ombord kan den en-

kelte sejle trygt. Derfor vender stæv-

nen altid mod alteret.  

De adelige og rige borgere donerede 

dyre altertavler og andet inventar til 

kirkerne, mens de fattige bidrog med 

deres husflidsarbejde, en skibsmodel, 

ma ske af et af de skibe, som undgik 

forlis, eller som gik ned med alle mand. 

Nogle skibsmodeller er sa ledes op-

hængt som gaver til kirken, i taknem-

melighed, til minde, mens andre blot 

er til dekoration.  

I 2009 blev skibene restaureret af Poul 

Bendsen, Bønsvig Strand, et arbejde 

som kræver viden om, hvordan man 

griber opgaven an. I Jungshovedbladet 

2009/2 beskrev han arbejdsproces-

sen:  

Alt sta ende og løbende tovværk skulle 

fornyes, master og ræer renses for 

gammelt lak og snavs, ligeledes dæk og 

dækshuse. Skibet skulle ogsa  males, og 

under rengøringen af skroget fandt jeg 

ud af, at skibet hed INGEBORG. Et kir-

keskib kan give mange tanker. Det 

minder mig om livet – en lang sørejse, 

hvor vi sejler hver vores sejlads – nog-

le dage i sol og medvind, andre dage i 

stormvejr og med høj sø – og en dag 

ender vores livs sejlads, og vi ma  fortø-

je en sidste gang. Nu hænger barken 

”INGEBORG” igen pa  sin plads, og jeg 

glæder mig til at ga  i gang med det an-

det skib, en tremastet fuldrigger, 

”MARCUS”.     KirstenThomsen 

  

Kilder: Kristendom.dk (Kristeligt Dagblad) 

Christiansen, Niels: ”Kirkeskibe i Stege-

Vordingborg Provsti”, forlaget Bog & Idé, 2017 
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Fødsel:  Jordemoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræ-
sten, som registrerer fødslen og moderen får besked i sin e-Boks. Er moderen 
gift, registreres manden samtidig som faderen. Er forældrene ikke gift, skal fade-
ren via borger.dk afgive en omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal sendes til 
sognepræsten på en af tre måder: Digitalt udfyldt via MitID på borger.dk senest 
28 dage efter fødslen. På papirblanket senest 28 dage efter fødslen. Blanketten 
kan printes ud på borger.dk Efter afgørelse fra Familierethuset, som er godkendt 
før barnets fødsel 

Dåb / navngivning: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen 
enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man barnet døbt, henven-
der man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal 
der være en gudmor eller gudfar samt mindst to faddere. Forældrene må gerne 
være skrevet op som faddere. Ønsker man ikke sit barn navngivet ved dåb, skal 
man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn. Herefter indføres 
navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-Boks. 

Dåbsattest: 
Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnekontor uanset hvor 
man er døbt. 

Dødsfald: 
Besked om dødsfald retter man til sognepræsten, eventuelt via en bedemand. 
Bisættelse eller begravelse aftaler man med sognepræsten. Ønskes afdødes aske 
spredt over åbent hav, er reglen, at dette kun kan imødekommes, når der forelig-
ger en underskrevet erklæring fra afdøde eller en tro-og loveerklæring fra nær-
meste pårørende 

Derudover henvises der til kirkens hjemmeside https://www.jungshovedkirke.dk 
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Kontakt: 
Sognepræst (kirkebogsfører) 
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø 
Tlf. 55 99 60 17 Mail: torm@km.dk 
Træffetid alle dage efter aftale 
Mandag er præstens fridag 
 
Graver 
Poul Hansen, Hovmarken 4, 4720 Præstø 
Tlf. 51 14 28 80 Mail: jungshovedkirke@gmail.com 
Mandag er graverens fridag 
 
Formand for menighedsrådet  
Kirsten Thomsen, Stavreby Strandvej 26, 4720 Præstø 
Tlf. 41 41 43 75 Mail: kirstenthomsen1@outlook.dk 
 
Kirkeværge 
Bent Pedersen, Jungshovedvej 65 B, 4720 Præstø 
Tlf. 24 80 08 32 Mail: bent10101950@gmail.com 

Kirkebil: 
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én 
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til 
denne uanset tidspunkt.  
Delebussen ”Frøen” kører til gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved Kirke for dem, 
som ønsker det. Tilmelding er nødvendig på tlf.: 24 80 08 32, gerne på sms, se-
nest på dagen inden kl. 09. Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 
12.15 (efter kaffen). Pris for kørslen: 0 kr.  
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, Vordingborg, 70 25 25 25 eller 88 70 06 40.  

Derudover henvises der til kirkens hjemmeside https://www.jungshovedkirke.dk 

mailto:torm@km.dk
mailto:jungshovedkirke@gmail.com
mailto:kirstenthomsen1@outlook.dk
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Dato Søndag Jungshoved Allerslev 

18. dec. 4. søndag i advent Ingen 10.30 

24. dec. Juleaften 14.30 16.00 

25. dec. Juledag 11.30 10.00 

26. dec. 2. juledag Ingen 10.30 

1. jan. 2023 Nytårsdag 14.00 Ingen 

8. jan. 1. søndag efter 

Helligtrekonger 

9.00 10.30 

15. jan. 2.  søndag efter 

Helligtrekonger 

10.30 9.00 

17. jan   19.00  
Nye salmer/bønner 

  

22. jan. 3. søndag efter 

Helligtrekonger 

Ingen 10.30 

29. jan. 4. søndag efter 

Helligtrekonger 

10.30 9.00 

5. febr. Septuagesima Ingen 10.30 

12. febr. Sexagesima 9.00 HJK ingen 

19. febr. fastelavn 10.30 9.00 

26. februar 1. s. i fasten 9.00 10.30 

5. marts 2. s. i fasten 10.30 ingen 

12. marts 3. s.  i fasten ingen 10.30 
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 Jungshovedkalender  
Søndag 18.dec 15.00-16.30 Jungshoved Kirke. Julekoncert med Linda Andrews. 

Side 44 

Mandag 3.jan 19.00 Forsamlingshuset. Pensionistforeningens banko  
Side 19 

Onsdag 4.jan. 13.00 P-plads Folkeparken. Travetur: Marienlund og ”Olaus” 
rundt, side 16 

Torsdag 5.jan. 18.00 Jungshoved Skole. Spiseklubben. Side 7 

Tirsdag 10.jan. 19.00 Jungshoved Skole. Syng sammen aften. Side 7 

Tirsdag 31.jan. 19.00 Jungshoved Skole. Spillefilmen ”Bye, bye, black bird”, Side 
20 

Onsdag 1.feb. 13.00 Indgang til skoven overfor Skovly. Travetur: Rakket og Store 
Hestehave skov.  Side 16. 

Torsdag 2.feb. 18.00 Jungshoved Skole. Spiseklubben. Side 7 

Mandag 6.feb. 19.00 Forsamlingshuset. Pensionistforeningens banko. 
Side 19 

Tirsdag 7.feb. 19.00 Jungshoved Skole. Syng sammen aften. Side 7 

Torsdag 9.feb. 19.00 Jungshoved Skole. Foredraget ”Drama Langs Ishavet: Den 
glemte krig i Finnmark” Foreningen Norden. Side 21. 

Mandag 6.mar. 19.00 Forsamlingshuset. Pensionistforeningens banko.  
Side 19 

Tirsdag 7.mar. 19.00 Jungshoved Skole. Syng sammen aften. Side 7 

Onsdag 15.mar 13.00 P-plads for enden af Ørnevej. Travetur: Bøged og Bønsvig 
Strand. Side 16 

Torsdag 16.mar 18.00 Jungshoved Skole. Spiseklubben. Side 7 

Onsdag 12.apr. 13.00 Indgang v. skoven Bønsvigvej 31. Anemonetur: Bønsvigho-
ved skov. Side 16 


