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Om Historisk Samfund

I over 100 år har Historisk Samfund for Præstø amt arbejdet på at formidle historien 
om lokalsamfundet – det gamle Præstø amt. Kommunalreformer og amtsændringer har 
ikke formået at ændre navnet eller det geografiske interesseområde gennem de mere 
end 100 år.

Vi ser det fortsat som en fornem opgave at formidle denne historie og har aldrig været 
bundet af bestemte emner eller tidsperioder. Men derfor kan man jo godt tænke nyt. 
Lokalhistorie behøver ikke at være kedelig eller støvet. I år skal vi bl. a. se nærmere på 
de begivenheder, der fandt sted for 60 mil. år siden.

Ture og arrangementer
Der er gennem mange år skabt en tradition for, at Samfundet arrangerer ture og ekskur-
sioner, der kan gå til interessante steder i vores eget område, men ofte går turene også til 
steder udenfor det gamle amt.
Vi har i år en forårstur, en sommertur og en 2-dages høsttur. 
En nærmere omtale af de enkelte arrangementer fremgår af denne folder.

Årbøger
Årbøgerne har altid været en vigtig aktivitet. Vi har sat os som mål, at læseren skal føle 
sig enten godt underholdt eller er blevet klogere – og gerne begge dele – efter at have 
læst en artikel i vores årbog. Årbogen udsendes normalt i slutningen af året.
Med velvilje og stor hjælp fra Slægtsforskernes Bibliotek kan alle vores årbøger nu findes 
på nettet, hvorfra de gratis kan downloades. Nærmere omtale findes på hjemmesiden.
Vi har et mindre lager af årbøger og særtryk – se også omtale af dette i årbogen. Der 
findes også et samlet registrer over årbøgerne fra 1912 til 2002.

Register og øvrige årbøger kan købes ved henvendelse til formand Jens Hallqvist, tele-
fon 40 74 18 70 eller mail: jens@hallqvist.dk. (Enkelte årgange er desværre udsolgt).
Hvis du er vidende om at medlemmer ønsker at skaffe sig af med gamle årbøger, mod-
tager foreningen dem gerne.

Medlemskab
Kontingentet for et års medlemskab inkl. den seneste årbog er 225 kr. I medlemskabet 
er også inkluderet deltagelse i årets generalforsamling, der altid er kombineret med et 
arrangement eller foredrag.
Endvidere tilbyder vi nu at medlemmerne kan få nyhedsbreve med oplysninger om 
arrangementer i vores dækningsområde. Hvis du ønsker denne service skal din mailad-
resse meddeles til vores kasserer Aase Schmidt på mail aase.v.schmidt@gmail.com eller 
tlf. 3053 0307.

Opkrævning af medlemskontingent sendes samtidig med årbogen og programmet i de-
cember 2022. Nytilkomne medlemmer får – så længe oplaget rækker – et eksemplar af 
den senest udgivne årbog.

Vi vil gerne være flere medlemmer, så giv gerne opfordringen til dine venner eller et 
familiemedlem – et medlemskab  er også en oplagt gaveide !
Foreningens kontonummer er reg.nr. 1551 konto 8054118.

Årsmødet og generalforsamlingen, afholdes som en tradition i marts måned. 

Lørdag den 18. marts 2023 kl.14.30 i Herlufmagle kirke

Årsmødet indledes med en tur i kirken, hvor vi ser - og får fortalt om fresko  -
malerierne i kirken

Kl. 15.30 er Samfundet vært ved kaffe/the i konfir-
mandstuen

Kl. 16.00 indledes årsmødet/generalforsamlingen  med 
dagsorden i henhold til vedtægterne.

Det er gratis at deltage i dette arrangement og 
tilmelding er ikke nødvendig – tjek dog hjemmesiden 
www.historisk-samfund.dk for at se, om der skulle 
være restriktioner mm.

Medlemmer er 
altid velkomne til
at invitere en 
ledsager med til 
samfundets
arrangementer 
og ture.

Skaf gerne et nyt medlem
Vi vil gerne være flere medlemmer! 

Jo flere medlemmer vi er, jo flere arrangementer 
kan vi gennemføre.
Fortæl gerne din nabo, en kollega eller et familie-
medlem om foreningen – 
eller bestil et medlemskab som gave -  inklusiv 
den seneste årbog. Det kan ske ved at indbetale 
kontingentet på 225,- kr til foreningens konto 
reg.nr 1551 kontonr. 8054118

Årbøger
Alle samfundets årbøger -fra 1912 og frem til 2021 kan nu findes på nettet. Det skyl-
des et fint samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek. 
Se nærmere på vores hjemmeside www.historisk-samfund.dk hvordan du finder 
årbøgerne. De gamle årbøger kan også købes ved henvendelse til  formand 
Jens Hallqvist. jens@hallqvist.dk. Enkelte årgange er udsolgt.

ÅRSMØDET OG GENERALFORSAMLING 



FORÅRSTUR

Forårsturen går til Stevns
Tirsdag den 16. maj 2023
Kør selv tur

På turen besøger vi først Stevns Experience og derefter Højerup gl. Kirke og Sankt 
Katarina kirke i Store Heddinge.

Vi mødes kl 10.00 ved Stevns Experience, Boesdalvej 14, 4673 Rødvig Stevns.

Stevns klint har været på UNESCO’s verdensarvliste siden 2014, fordi den rummer 
historien om den store masseuddøen for 66.mill. år siden, da den store asteroide ramte 
jorden. Over halvdelen af alle dyrearter uddøde – herunder dinosaurerne.

Den fortælling kan opleves i Stevns Klint Experience blandt smukke fossiler, digitale 
spil, dinosaurskelet og en kæmpe kalkblok hugget ud af Stevns Klint. I kalkblokken 
kan vi se det berømte fiskeler. Museet blev indviet af Dronning Margrethe i uge 41 i 
2022. Museet ligger meget smukt , delvist gravet ind i skrænten i Boesdal Kalkbrud. Vi 
har bestilt en guide til at vise rundt og fortælle om udstillingen.

Efter besøget på museet kører vi til Traktørstedet Højeruplund, Højerup Bygade 39, 
4660 St. Heddinge, for at få en god frokost (drikkevarer for egen regning).

Når vi har spist går vi over til klinten for at se Højerup gl. kirke. Kirkens kor og en del 
af kirkegården styrtede i havet i 1928.(se evt. Årbog 2017 med artikel om kirken)

Derefter kører vi til St.Heddinge for at få en rundvisning i Sankt Katarina Kirke, Kir-
ketorvet 9. Kirken er opført ca år 1200. Det centrale kirkerum er ottekantet, med et 
unikt hvælvet træloft. Kirken er med sit karakteristiske ottekantede skib – Oktogonen 
– blandt vores mest særprægede kirkebygninger fra middelalderen.

Oktogonen er en sjældent benyttet kirkeform i Nord- og Vesteuropa. Karl en Store’s 
hofkapel i Aachen nævnes som det fjerne forbillede for kirken.

Efter en indskrift på en af kirkens klokker, har kirken formodentlig været indviet af 
Sankt Katerina af Alexandria, en af middelalderens folkekære helgeninder. Det kan 
ikke siges med sikkerhed, men det formodes at Kong Valdemar Sejr er bygherre – alt 
dette og meget mere vil vi opleve på en guidet tur i kirken. Se evt. artikel om kirken i 
Årsskrift 2018.

Turen gennemføres i egne biler (der udsendes deltagerliste, der giver mulighed for 
samkørsel). Angiv gerne ved tilmelding om I kører selv og om der evt. er plads til flere 
i bilen. Turen gennemføres med minimum 20 deltagere og prisen for turen incl frokost 
er 350,-kr per person.

Tilmelding senest den 16.april 2023  til foreningens kasserer Aase V, Schmidt, mail 
aase.v.schmidt@gmail.com – deltagergebyret (350 kr) indbetales ved tilmelding på 
foreningens konto reg. nr. 1551 kontonr. 8054118.

SOMMERTUR

3 Midtsjællandske kirker 
Torsdag den 10. august 2023
Kør selv tur  
Vi mødes kl. 10 ved Bjernede kirke, Bjernede kirkevej 1a, 4180 Sorø  
Bjernede kirke er en af de få rundkirker udenfor Bornholm. Den er opført af Sune Eb-
besen i 1170 – først som en trækirke og senere opbygget at tildannede kampesten og de 
nyopfundne teglsten. Det er de teglsten der kaldes munkesten, man mener at det var 
munke der indførte teknikken med at brænde teglsten sydfra. Nogle af rundkirkerne i 
Danmark har været opført som forsvarsværker, men det menes ikke at være tilfældet i 
Bjernede. Vi får en guidet tur i kirken.
Herfra kører den korte tur til Fjenneslev kirke
Skjalm Hvide var lokal høvding i Sorøområdet. Han døde omkring 1113 og blev be-
gravet i Fjenneslev kirke – der formodentlig også var en trækirke. Hans søn Asser Rig 
overtog gården, og mens han var i krig, overtog hans hustru Inge ansvaret for gården 
og blev pålagt at bygge den nye kirke færdig. Efter sagnet sagde Asser Rig til sin hu-
stru : ”Hvis du kære fru Inge, føder mig en søn så bold så bygger du kirken med et 
tårn, føder du mig en datterlil, så sætter du kun et spir !”
Da Asser Rig kom hjem, så han fra det fjerne to tårne og forstod, at hans hustru havde 
skænket ham to sønner. Historien kan dog kun være et sagn. Brødrene Esbern Snare 
og Absalon var ikke tvillinger – Esbern var et par år ældre end Absalon. Det er måske 
snarere sønnerne der har opført tårnene til ære for deres forældre.
Vi skal også se det indre af kirken med bl.a 800 år gamle kalkmalerier af fru Inge og 
Asser Rig. Også her får vi en guidet tur. Inden vi kører videre spiser vi de medbragte 
sandwich og 1 øl/vand.
Næste mål er Sct. Bendts kirke i Ringsted
Oprindelig hed den Vor Frue kirke - navnet Sct. Bendts stammer muligvis fra et lille 
sogn i Ringsteds vestlige udkant, men det refererer også til Benedikt af Nurcia, der var 
grundlægger af Benediktinerklosteret som klosteret i Ringsted tilhørte.
Sct. Bendts kirke blev opført i forbindelse med mordet på Knud Lavard i Haraldsted 
skov nord for Ringsted i 1131. Ved kirkens indvielse i 1170 blev Knud Lavard gravlagt 
som helgen. I de følgende år blev en lang række konger og dronninger begravet i kirken.
Inde i kirken er et lille museum, der fortæller kirkens historie – i kirken hænger også 
en kopi af Dagmarkorset  (originalen er på Nationalmuseet)  som menes at være fun-
det i Dronning Dagmars grav. Det vil vi høre mere om på en guidet tur.
Fra kirken kører vil til Haraldsted Skov, hvor vi ser ruinen ved stedet for mordet på 
Knud Lavard. Ved ruinen nyder vi en kop kaffe.
Turen gennemføres i egne biler og med mindst 20 deltagere. Prisen for turen 200 kr/
person. Tilmelding senest den 1.juli til kasserer Aase Schmidt mail aase.v.schmidt@
gmail.com og samtidig indbetales de 200 kr /person til foreningens konto regnr.1551 
konto nr 8054118. 
Angiv venligst ved tilmeldingen om I kører selv og om der er plads til flere i bilen.



HØSTTUR

Porcelæn, Rømø 
og Vikinger
Tirsdag og onsdag den 5.-6. september 2023  
Vi starter tidligt fra Sydsjælland – tider og steder meddeles efter tilmelding.

Vi kører direkte til Koldinghus hvor guiderne står klar til at give os en rundvisning på 
det gamle slot. Efter rundvisningen vil der være tid til at gå en tur på egen hånd  og 
måske kaste et ekstra blik på udstillingen af Flora Danica- stellet, der nu er i Jylland for 
første gang. Det er verdens bedst bevarede pragtstel fra slutningen af 1700-tallet.  Når 
vi når til frokosttid går vi ned i Madkælderen under det gamle slot. Her får vi serveret 
en overdådig frokostbuffet i den 600 år gamle kælder.

Fra Kolding kører vi til Rømø, hvor vi først besøger Museum Kommandørgården og 
derefter bliver indlogeret på Hotel Kommandørgården. Museet er oprindelig bygget 
i 1749 men har været igennem flere ombygninger i de 270 år det har eksisteret. Huset 
er typisk for egnen og inden døre får vi et rigtig godt indtryk af hvordan man boede 
i slutningen af 1700-tallet. Det flotte – og for datiden dyre- interiør skyldes en velha-
vende svigersøn i familien, der var blevet rig på handel med Tønder-kniplinger. Bort-
set fra de fine hollandske kakler, møbler dragter og pyntegenstande i stueetagen er 
kælderen også interessant. Her kan vi se hvordan beboerne har været selvforsynende 

med mange ting : - man tørrede malt og bryggede 
øl, saltede kød og fisk og gemte det i kælderens 
bageste rum sammen med syltet frugt og grønt 
og man lavede selv smør og ost. I laden kan vi se 
et kæmpeskelet fra en kaskelothval, som symbo-
liserer den rigdom hvalfangsten bragte til Rømø i 
1600 og 1700-tallet.

Fra Museet kører vi den korte tur til hotellet. Her bli-
ver vi indkvarteret og har lidt tid inden vi skal gøre 
os klar til aftensmaden, der indtages på hotellet.

Dag 2
Vi skal tidligt op også i dag. Efter morgenmaden pakker vi bus og kører sydpå til den 
tyske grænse. Vi stopper godt en halv time ved Fleggaard i Sønder Løgum, så der kan 
handles.

Fra grænsebutikken fortsætter vi til den østlige del af Slesvig, til bunden af fjorden 
Slien. Her ligger Hedebymuseet, der er et af Tysklands vigtigste arkæologiske museer. 

Det ligger der hvor vikingelandsbyen Hedeby, der er 
kendt for at være den største handelsplads i Norden, 
lå. Området er sammen med grænsevolden Danne-
virke optaget på UNESCO’s Verdensarvliste. Mange 
af de fund, arkæologerne har gjort her er udstillet i 
museet. Derudover er der en lille vikingelandsby ca 
20 minutters gang fra museet. Vi bliver  opdelt i to 
grupper og får en rundvisning i museet, hvor vi lærer 
rigtig meget om vikingetiden. Vi ser smykker, våben, indbo og datidens hurtigste skib.

Efter rundvisningen vil der være tid til at gå hen og se hytterne på den rekonstruerede 
vikingeboplads. Man kan også vælge at tage en ekstra runde på museet eller besøge 
den lille museumsbutik.

Efter besøget i Hedeby kører vi til Slesvig, hvor vi får et par timer på egen hånd – til at 
spise frokost eller måske bare kaste sig over kagerne på en af byens mange cafeer. Af-
hængig af interesser og temperament kan man gå en tur i det centrale Slesvig, besøge 
domkirken eller gå en tur ned i det gamle og utrolig charmerende område ”Am holm”. 

Slesvig domkirke stammer oprindelig fra år 1030. De næste par hundrede år blev der 
bygget til og om på kirken og i 1500-tallet blev den igen ændret. Den romanske portal 
ved det sydlige tværskib stammer helt tilbage fra år 1180. Am Holm er et lille fiskerleje, 
der oprindeligt var skilt fra Slesvig af et smalt sund. De har siden 1480, i henhold til 
Sli-brevet (Christian I) haft ret til at fiske på hele Slien. De måtte trække deres garn så 
langt op på land, ”som de kan kaste med rorpinden”. Dette forklarer måske de meget 
smalle og aflange grunde husene ligger på – med haver ned til fjorden, hvor fiskerne 
stadig har deres joller liggende. Deres fiskerlaug, der stadig eksisterer er dannet i 1765. 
Gaderne med de små huse, med gavle ud mod gaden ligger rundt om en lille kirkegård.

Fra Slesvig kører vi tilbage til Danmark og vender 
via Fyn hjem til Sydsjælland, hvor vi regner med at 
være først på aftenen.

Prisen for denne to-dages tur er 2390,-kr /person 
i delt dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg 300 kr. 
Turen omfatter bus, entreer, rundvisninger og mål-
tider (minus frokost i Slesvig) samt overnatning. 
Turen gennemføres i samarbejde med Fladså Turist 
A/S.

Turen gennemføres med minimum 30 deltagere.

HUSK, at på denne tur er gyldigt pas nødvendigt!!!

Tilmelding og betaling af depositum (500 kr pr 
person) senest 25.juli (af hensyn til hotellet).Til-
melding til aase.v.schmidt@gmail.com betaling på 
regnr. 1551 konto 8054118. Angiv ved tilmeldingen 
om der ønskes enkeltværelse.

Restbeløbet indbetales senest 20. august 2023
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