
     LOKALHISTORISK FORENING FOR PRÆSTØ 

                               EFTERÅR 2022 

Foredrag afholdes i Kirkehuset, Adelgade 129, Præstø    

Medlemmer gratis adgang – ikke medlemmer 50 kr. 

 

            

 

SENSOMMERUDFLUGT TIL RUNGSTEDLUND  

Søndag den 28. august 08:30 Præstø Bibliotek – 17:30 

Omvisning Charlottenlund Ford – Rungsted Lund Kro –  

Omvisning Rungstedlund 

Fuglereservatet – Haven – Karen Blixens grav – Ewalds Høj 

Tilmelding senest den 18. august til:  

Søren Jørgensen 2369 2180 & Anna Sarah Rye 2979 7513 

455 kr. pr. person 

indbetales på konto i Møns Bank: 6140 – 1025905 senest 18. august  

Læs også vedlagte bilag om udflugten 

Onsdag den 14. september kl. 19:00  

Cand.scient. i biologi  

Martin Vestergaard   

Flora og fauna omkring Præstø fra før 

dinosaurernes tid til i dag 

Har der levet dinosaurer i Præstø? 

Klimaet var tidligere meget varmere end i dag, med en årsgennemsnit på 15-20 

grader. Langs kysterne voksede sumpskove. Men adskillige istider har fejet ind 

over landet og vendt op og ned på det hele. Perioden 110.000 til 13.000 år siden, 

hvor mammutsteppen dækkede store dele af Europa og Asien, er gjort flest fund i 

Danmark. Det skyldes naturligvis, at der ikke har været en ny istid siden, til at 

pløje det hele over igen.  

Hvad betød det skiftende klima for flora og fauna? Har Præstø altid ligget, hvor 

den ligger i dag, og ligger byen, hvor den lå for et døgn siden? 

 

Onsdag den 5. oktober kl. 19:00  

Arkæolog Peter Vang Petersen  

Old- og Vikingetid omkring Præstø 

Nationalmuseets   Danefæinspektør har haft   

flere tusinde stykker Danefæ i hånden og ledet  

flere store arkæologiske udgravninger. 

Stenalder (14.000-4.000 f.v.t.), jægerstenalder,  

de tidligste jægersamfund, jagt, hunde, danefæ fra oldtiden, moselig,  

kunst, tro og magi i oldtiden, de tidligste musikinstrumenter og  

flintredskaber i almindelighed.   

 

På Lolland har han udgravet de ældste spor af mennesker i Østdanmark  

på den 12.000 år gamle rensdyrjægerboplads Sølbjerg. Han påviste  

hvordan rensdyrjægere i senistiden fulgte efter store rensdyrflokke,  

når dyrene trak fra Nordtyskland hen over Lolland og Sydsjælland til  

Skåne, som dengang var et stort sammenhængende landområde.  

 



Onsdag den 2. november kl. 19:00  

 

Professor emeritus, dr. Theol.  

Martin Schwarz Lausten  

Antonitterklosteret og reformationen 

 

Præstøantonitternes skæbne efter gennemførelsen af den 

lutherske reformation. Præstø Kirke indgik i slutningen 

af middelalderen i et antoniterkloster, stiftet i 1470 på 

initiativ af Christian 1. og dronning Dorothea. Af 

stiftelsesbrevet fremgår, at Christian 1. skænkede sin 

kirke i Præstø til det nye kloster, som således overtog byens eksisterende 

sognekirke, viet til Vor Frue, der herefter fungerede som både byens 

sognekirke og munkenes klosterkirke. Klosteret var underlagt ordenens 

eneste andet kloster i Danmark, der lå i Mohrkirch (Mårkær) i den slesvigske 

landsdel Angel. 

 

Onsdag den 23. november kl. 19:00 

 

Mag. art. i religionshistorie Bo Alkjær  

Mennesker og malere omkring  

Rekkende Præstegård 

Allerslev, Rekkende, Taageby, Kragevig, Gl. 

Oremandsgaard, Lilliendal er lokaliteter og 

motiver i maleren Ludvig Finds tidlige værker. 

Landskabsbillederne fra denne egn, der hovedsagelig kun kendes som 

katalogtitler, kunne i dag have en topografisk interesse, men billederne er 

spredt hos ukendte private, måske gemt af vejen eller gået til, de dukker 

sjældent op på auktioner.  

 

Folketællingen pr. 1. februar 1870 oplyser, at Rekkende præstegård bebos af 

præsten og hans hustru, børnene Agnes på 12, Johannes på 5 og Ludvig under 

1 år. Denne præstegård blev rammen om familiens glæder og sorger indtil 

faderens pensionering i 1895. 

Onsdag den 7. december kl. 19:00 

Cand. mag i middelalderarkæologi og nordisk 

arkæologi  Palle Birk Hansen  

Præstø i middelalderen  

”Præstø ligger så smukt ved Præstø Fjord, omgivet af 

vand og skov, ret et billede på dansk købstadsidyl, når 

den er smukkest.” 

Præstø dukker indirekte ud af historiens tåger i november 1135, da Bodil-

slægten i et gavebrev skænker en sjettedel af Faksinge Ore til det ny 

Skovkloster i Næstved. Formålet med at udbygge jordegodset her ved 

Bolefjorden kunne være at skaffe klosteret adgang til Øresund og Østersøen 

og dermed direkte sejlads til Skanør sildemarked i Skåne. 

I 1353 overgik Præstø til kongemagten, og i 1403 fik byen første gang 

købstadsprivilegier, og de blev herefter løbende stadfæstet og udvidet. Byen 

blev anløbet af mange hanseatiske skibe og handlede flittigt på det skånske 

sildemarked.  

 

Kontingent for året 2022:   

Enkeltpersoner 125 kr. - Husstand 2 personer med samme adresse  175 kr. 

 

 
Bestyrelse: 

Formand Helge Rørtoft-Madsen, Næbvej 49, Præstø - uhroertoft@gmail.com - 2682 5562 

Næstformand Jørgen Damø, Torvet 21, Præstø - js@damoe.eu - 5599 1313 

Kasserer Søren Jørgensen, Tværvej 44, Præstø – sorenerikjorgensen@gmail.com  

2369 2180 

Sekretær/redaktør Anna Sarah Rye, Kragevigvej 15, Præstø  annasarahrye@mail.dk  

2979 7513 

Bestyrelsesmedlem Thore Andersen, Torvet 2, todi@andersen.mail.dk  

2892 4066 

Suppleanter:  Inger Roed, Adelgade 55, 1.th. Præstø & Jørgen Tang Holbek, 

Lundbygårdsvej 2B, Lundby 


