Haraldsted
Allindemagle

Begivenheder i Danmarkshistorien spiller en vigtig rolle for lokalområdet: Knud Lavards Kapel blev
bygget i 1140 til minde om Knud Lavard, som blev myrdet her i 1131.

Haraldsted - Allindemagle

Er man til søsport er der mulighed for at
dyrke roning eller kajaksejlads på Haraldsted
Sø. Omkring Gyrstinge Sø, som Allindemagle
sogn støder op til, er det de stille naturoplevelser, som er i fokus.

Livet i området udfolder sig på fundamentet
af den gamle landbokultur fornyet ved nye
måder at være sammen i fællesskabet på.
Her spiller de gamle, kulturbærende institutioner; skolen og kirken en vigtig rolle som
samlingssteder og ramme om aktiviteter.

Omkring kirken er der også mange aktiviteter
med foredrag, koncerter og kirkelige arrangementer, som henvender sig til børnefamilier;
bl.a. ’Krummer i kirken’.

Naturen omkring Haraldsted er fantastisk
med enestående lokaliteter som bl.a. Allindelille Fredsskov. Men vigtige kapitler i Danmarkshistorien er også blevet ’skrevet’ her.

Lokalområdet er meget bevidst om det historiske fundament, som man værner om og er
stolt af at være beriget med. Derfor er der
heller ikke det store ønske om stor vækst ved
nybyggeri. Det betyder dog ikke, at det ikke
er muligt at finde en byggegrund til et nyt
hus i området.
Fritiden er meget andet end sport i en idrætshal. I det meget skovrige område er der masser af vandrestier og ruter til cykling. Endda
ruter som går langt ud over kommunegrænsen; Fjernvandrevejen og Munkevejen går
gennem sognet.

Lokalrådet står for en række arrangementer
som f.eks. ’Haraldsted By Night’ hvor virksomheder og andre lokale aktører holder
åbent hus og fortæller om deres produktion.
Om sommeren er der guidede vandreture i
lokalområdet. Lokalrådet står også for ’madbix’ og kulturelle aktiviteter.
Ved Valsømagle eksperimenteres der i en hel
udstykning med alternative huse og boformer
baseret på tanken om bæredygtighed.
I Haraldsted - Allindemagle er nøgleordene;
stor kærlighed til de historiske rødder, appetit
på nutidens moderne liv i et ansvarligt fællesskab.

Fakta
Byer i området: Haraldsted, Allindelille, Allindemagle, Valsømagle og Skee.
Antal indbyggere: 1306 (januar 2013).
Skoler: Kildeskolen i Gyrstinge (0-6 kl.) og
Allindelille Friskole (0-7 kl.). Byskovskolen i
Benløse (7-10 kl.).
Børnepasning: Kommunal børnehave (0-6 år)
samt privat dagpleje.
Allindelille Friskole opstod da folkeskolen lukkede
i 2012.

Indkøb: St. Merløse, Jystup, Hvalsø eller
Ringsted samt flere gårdbutikker.
Kollektiv trafik: Bus 415, 465 og 540 (Ringsted-Holbæk).
Forsamlingshus: ’Frem’ ved Langebjergvej.
Fritid: Allindelille IF; fodbold, badminton,
gymnastik, floorball og zumba.
Skeespejderne, 4H.
Naturen med skove og søer byder på mange
spændende muligheder for traveture m.m.

Stort fremmøde til høstmarked og naturens dag i
2012. (Foto: Fra Lokalrådet).

Bibliotek: Bogbus 1 x ugl. (Valsømagle og
Allindelille).
Kirke: Haraldsted og Allindemagle, hvor der
udover kirkelige handlinger tilbydes aktiviteter for alle aldersgrupper. Haraldsted kirke er
en ’åben vejkirke’.
Boliger: Ejerboliger og enkelte lejeboliger.
Ny bosætning: Der er i lokalplan 185 udlagt
areal til 7 jordbrugsparceller ved Skee. Der er
ikke byggemodnet.

Høstarbejde på en god sommerdag ved Brentebjergvej. (Foto: Gustav Flensborg).

Erhverv: Der er mange små erhvervsdrivende
indenfor håndværk samt kunstnere. Blandt
mere specielle erhverv kan nævnes en saddelmager, sukkulentgartneri, pilefletter (som
levere til bl.a. tivoli) og Skee Is, der er et
kendt kvalitetsmærke. Hovederhvervet i området er landbrug med husdyr og planteavl.
Ved Vrangeskov ligger et AMU-center som
underviser i naturpleje. Ringsted Produktionsskole holder til vest for Haraldsted. I såvel
Vrangeskov som ved Produktionsskolen findes
primitive overnatningspladser.

Allindelille Fredsskov er unik med den sjældne
flora på den meget kalkholdige bund.

Lokalråd: Haraldsted-Allindemagle Lokalråd
kan kontaktes for eventuelle spørgsmål: Dorte Lau Baggesen, bangogbaggesen@gmail.
com, tlf. 5752 5739 / 2547 7848. Se også
www.flueblomsten.dk med link til andre sider.

Historie
Landskabet omkring Haraldsted emmer af
begivenheder hvoraf nogle har skrevet sig ind
i Danmarkshistorien.
Der er spor fra bosætning lige siden bondestenalderen, repræsenteret ved langdysser.
Fra Haraldstedvej - øst for byen - ses en imponerende stor bronzealderhøj, kaldet Dronningehøj.

Dronningehøj vest for Haraldsted er fra bronzealderen.

Allindemagle kirke har hørt under Skjoldenæsholm. (Foto: Feilberg).

Det der skulle have været et forsoningsmøde
i familien i de første dage af det nye år 1131
endte som mord på den populære kongesøn,
hertug Knud Lavard. Hans fætter Magnus gik
efter at blive konge og som kulminationen på
fejden om kongemagten blev Knud Lavard
myrdet den 7. januar 1131 i skovbrynet ved
Haraldsted Skov. På mordstedet fortælles det,
at der har sprunget en kilde. Til minde om
og hæder for Knud Lavard tog sønnen Valdemar initiativ til opførelse af kapellet på Knud
Lavardsvej. Sønnen blev udnævnt til kong
Valdemar den Store. Han udbyggede Sct.
Bendts kirke og tog initiativ til helgenkåring
af faderen Knud Lavard. I forbindelse med
fejringen af faderens helgekåring og ombygningen af Sct. Bendts kirke blev Valdemars
søn Knud kronet. Dette blev indledningen på
arvekongedømmet.
Valdemarsvejen - kongernes hovedvej over
Sjælland - går gennem Haraldsted. Vejforløbet var oprindelig etableret af Frederik II.
Hans søn, Chr. IV forbedrede og udbyggede
vejen. På sin rejse gennem landet gjorde Chr.
IV ofte holdt i Haraldsted for at overnatte.
Som tak for god forplejning hos værten - sognepræsten i Haraldsted, skænkede kongen
gaver til kirken. Altertavlen og prædikestolen
er således gaver fra kongen.

Haraldsted Sø set fra Voldstedet.

På nordsiden af Haraldsted Sø ligger et voldanlæg hvis oprindelse stadig diskuteres.
Måske har det været et folkeligt tilflugtssted
eller et religiøst samlingssted. Umiddelbart
vest for voldene ses de sparsomme rester af
Valsøgård, som i 1300-tallet var et borganlæg. Midt i 1500-tallet ejede en af landets
mest indflydelsesrige kvinder, hofmesterinde
Anne Meinstrup stedet.
Omkring Grevens Fejde og reformationen udspandt der sig stor dramatik ved Valsøgård.
Gårdenes ejer Anne Meinstrup blev myrdet på
Tinget i Ringsted og hendes ejendom plyndret. Borgen forfaldt og blev senere nedrevet.

Flyfoto af Haraldsted by med kirken. (Foto: Fra
Lokalrådet).

Landskabet omkring Haraldsted har masser
at byde på for historisk interesserede.

