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Nyhedsbrev, februar 2014
Årets bustur går til Holmen og Tøjhusmuseet den 25. maj 2014
I år har bestyrelsen planlagt en bustur til Nyholm og Tøjhusmuseet. Prisen er sat til 400 kr.
Vi kører fra Sorø Torv kl. 8.15, således at vi kan være på Marinestation København kl.
9.30. – På Nyholm, hvor bl.a. Søværnets Officersskole, Hovedvagten og Batteriet Sixtus
fra 1788 med Rigets Flag ligger. Vi ser først Peder Skram, som nu er museumsskib. Fregatten var flådens flagskib under Den kolde Krig. Bygget i Helsingør og i drift 1966-1990.
Rundvisning i to hold á 20 personer.
Derefter deles vi op i to hold, som skiftevis ser Frederik den V´s Mastekran fra 1748
og Sælen, Danmarks sidste U-båd, bygget i 1965 i Tyskland. Sælen indgik i det danske
søværn 1990-2004.
Vi kører derefter til Restaurant Ravelinen, hvor frokost med drikkevarer står parat.
Bussen tager os herefter til Tøjhusmuseet, hvor vi vises rundt i den nye udstilling på 1. sal.
Efter et par timer går turen hjemad, og vi finder et sted ved Amagers østkyst, hvor chaufføren serverer kaffe med kage. Vi forventer at være på Torvet i Sorø igen ved 18-tiden.
AFGANG FRA SORØ TORV: Søndag den 25. maj 2014 KL. 8.15
HJEMKOMST TIL SORØ TORV: Kl. 18.00
DELTAGERPRIS: 400 KR. – medbringes kontant
ANTAL: 40 DELTAGERE
Tilmelding til formanden:
Senest den 15. maj 2014
på nielsvedde@mail.tele.dk
eller telefon 24 80 88 77.

FOREDRAG PÅ VÆRKERNE LOKALE NR. 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ
ONSDAG DEN 9. APRIL 2014 KL. 19.30

Årsag og virkning af den dansk-tyske krig i 1864
ved Niels Henriksen, Sorø, direktør for Grænseforeningen 1988-2003

Til medlemmerne af Sorø Museumsforening
Der indkaldes til GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 24. MARTS 2014 KL. 19.30
på VÆRKERNE, FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2015.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Niels Karup.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
7. Valg af revisorer.
På valg er Niels Steen Jensen.
8. Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til formanden senest 10. februar 2014
(10. marts 2014 accepteres).
9. Evt. – uden beslutninger.
Museumsleder Ea Matzon orienterer om Sorø Museum og Museum Vestsjælland.
Der serveres øl/vand – senere kaffe med brød.
Med venlig hilsen p.b.v.
Niels G. Sørensen, formand

Årsag og virkning af den dansk-tyske krig i 1864:
Hvad gik forud? Hvad var den direkte årsag til krigen?
Hvad havde vi gjort prøjserne? Hvad havde Østrig med det at gøre?
Hvad blev resultatet for Danmark? – for Slesvig? – for Tyskland? – for Europa?
Der vil blive fokuseret på Stormen på Dybbøl, hvis 150 års dag vil blive markeret d. 18
april 2014.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen kan købes kaffe/kage for 20 kr.
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I butikkerne i Museum Vestsjællands afdelinger får Sorø Museumsforenings
medlemmer 10% ved køb – bortset fra bøger, fødevarer og nedsatte varer.
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FOREDRAG PÅ VÆRKERNE LOKALE 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ
ONSDAG DEN 23. APRIL 2014 KL. 19.30

Et liv som amatørarkæolog
ved formanden for de bornholmske amatørarkæologer Klaus Thorsen

Siden jeg var stor dreng har jeg gået med snuden i jorden, det er blevet en livsstil.
I 1989 købte jeg min første metaldetektor, og det er i tidens løb blevet til mange fund.
Hvad er guldgubber?
Nye spændende gravfund fra Østerlars.
Ny viden om den arabiske sølvskat fra Skovsholm.
Glasperler, hvad ved vi egentlig om denne fundtype?
Og hvad har amatørarkæologien haft af betydning for mig.
Kom og hør/se et spændende foredrag med mange flotte billeder.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen kan købes kaffe/kage for 20 kr.
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Renovering på Sorø Museum i 2013
2013 stod i den længe ventede ombygnings tegn.
Igen, kan man måske fristes til at sige, for det er jo ikke første gang i min tid på
museet, at vi har haft mange håndværkere ind over.
Takket være det gode samarbejde mellem Sorø Museumsforening og Sorø Museum
lykkedes det at få lavet en projektbeskrivelse samt ansøge om tilladelser samt midler
til opgaven. Under hele processen har arkitekterne fra Arkiplus taget den faglige del
af opgaven, så i foråret 2013 rykkede håndværkerne ind med skurvogn, byggestøj og
byggestøv.
Og det var ved at være i sidste time for museets kælder, hvor træværket for store
dele var rådnet væk. I dag fremstår kælderen nyrenoveret. Alt dårligt træværk er skiftet
ud med godt pommersk fyr fra store nedrivninger i København. Der er lagt en varmestreng i kælderen, som også har fået lys. Nu behøver vi ikke banke hovedet ind i forskellige bjælker, når vi går rundt dernede.
Bygningens facader er blevet renoveret, således at al tegl igen sidder fast. Mod Storgade er bygningen blevet kalket, tjæret og malet. Tjæren har lugtet helt ned til Torvet, så
mange har fået lov til at følge med i denne del af renoveringen.
Vi har fået lagt fjernvarme ind på hele matriklen, hvor halvdelen tidligere var opvarmet med el. Det giver et helt andet indeklima, og vi er spændte på at se, hvordan det
påvirker driftsøkonomien i positiv retning.
Inde i bygningerne har vi fået renoveret en del rum. Gulve er høvlet af og vægge og
lofter er blevet repareret og malet. Hele museet fremstår i dag mere lyst og indbydende,
og vi glæder os til at tage fat på nyindretningen af udstillingerne i den forbindelse.
På førstesalen er to små rum slået sammen til et større. Naturligvis med godkendelse fra Kulturstyrelsen, som har støttet og fulgt ombygningen fra den første planlægningsfase. Sammen med Sorø Kommune, som bevilgede ca. 2. mio. kr. til denne store
opgave, har det sikret en tilfredsstillende og meget smuk løsning af den længe ventede
renovering.
Tak til Sorø Kommune, til Kulturstyrelsen, til Sorø Museumsforening og til Arkiplus og de mange dygtige håndværkere. Vi har ikke alene fået et finere hus, det er også
blevet smukkere og bedre at arbejde i.
Ea Stevns Matzon
Leder af Sorø Museum
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Niels Petersen blev født i Verup i 1835.

Krigen i 1864 i Sorø Kommune
Af Jørgen Mogensen
I 2014 er det 150 år siden Danmark kæmpede mod Preussen og Østrig om Sønderjylland. Meget er allerede skrevet om denne krig og mere vil skrives. I artiklen nedenfor er
den lokale vinkel brugt, idet vi vil følge en række mænd fra vor egn, der blev indkaldt.
Hvor mange, der deltog fra de sogne, der i dag udgør Sorø Kommune, kan ikke opgøres
med sikkerhed, men nedenfor er der nævnt 8:
•
•

•

•
•
•
•
•

Menig Niels Hansen fra Karsholte, død på Augustenborg Lazaret den 31. marts af
sygdom, begravet på Augustenborg kirkegård den 7. april. 3. infanteriregiment.
Menig Jørgen Rasmussen fra Brandstrup, såret den 29. juni og fanget. Død på
Sandbjerg lazaret den 1. juli, begravet på Gottrup kirkegård den 2. juli. 5. Infanteriregiment.
Menig Jørgen Guttormsen fra Stenlille, såret den 29. juni og fangen, død på Glyksborg lazaret den 8. juli, begravet på Glyksborg kirkegård den 11. juli. 5. infanteriregiment.
Menig Andreas Otto Martinsen fra Bromme, faldet i kamp på Als den 29. juni,
begravet. 18. infanteriregiment.
Menig Christian Larsen fra Munke Bjergby, faldet ved Mysunde den 2. februar,
begravet på Flensborg kirkegård den 6. februar.
Niels Petersen fra Niløse, deltog i kampene ved Mysunde, tilbagetoget fra Dannevirke, og hjemsendtes i august 1864. 3. regiments 6. kompagni.
Menig Jens Jensen fra Mullerup, senere Karsholte, befandt sig i skanse 2 under
stormen den 18.april, men overlevede.
Løjtnant Elias Marcussen fra København, senere Tersløse, overlevede, men sandsynligvis psykisk skadet.

Af ovenstående 8 personer døde 5 i krigen, mens tre overlevede. Det er disse tre, der vil
blive omtalt i det følgende.

Hans far var skrædder og husmand Peder
Nielsen og han havde i alt 8 søskende. Om sin
barndom skrev han i 1927: ”kårene var små
i forhold til nutiden”. Han blev konfirmeret
i Niløse i 1850 af pastor Rask1. Han blev i
foråret 1959 indkaldt til militærtjeneste i
Altona ved Elben. Efter militærtjenesten blev
han ansat hos skovfogeden i skovfogedstedet
»Dianalund«, der lå Seehusenvej 2. Her var
frøken Ane Kirstine Rasmusdatter fra Karsholte også i tjeneste. De to unge mennesker
blev forelsket og gift 3. maj 1862. Herefter
flyttede de til en nyerhvervet ejendom på tre
tønder land ved Niløse teglværk, dvs. et sted
mellem Niløse by og Verupgård. I oktober
1863 blev han så indkaldt. Han var da 28 år.
Han skulle møde på Holbæk kaserne.
Herfra marcherede han og de øvrige soldater
til Sorø, hvor de kørte med tog til Korsør.
Fra Korsør sejlede de til Flensborg. Herfra
marcherede soldaterne de godt 50 km til
Dannevirke. Niels Petersen var med i
• Slaget ved Mysunde 2. februar,
• Tilbagetoget fra Dannevirke 5.-6. februar
• Belejringen af Dybbøl
Den 18. april var han på patrulje, og oplevede
således ikke stormen. Han blev hjemsendt i
august 1864.
Hjemkommen genoptog han sit arbejde
på de tre tønder land, men flyttede siden til

Niels Pedersen

1 Pastoren var bror til sprogforskeren Rasmus
Rask
Ane Kirstine Rasmusdatter ca. 1927
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et større brug på Niløse Holme for at ende
som gårdejer i Munke Bjergby. Han klarede
sig altså godt og steg endda i det sociale hierarki, idet han avancerede fra husmand til
gårdejer. Han og Ane Kirstine fik fire børn:
• Christiane, født 18. dec. 1962,
8½ mdr. efter brylluppet.
• Christian Vilhelm Pedersen, født 15.
oktober 1865. Død som 21-årig.
• Dorthea, født 17. dec. 1867.
• Kristine, født 30. juni 1872,
død inden kirkedåb.
Han og Ane Kirstine tilbragte deres sidste
år hos datteren og svigersønnen, savværksejer J. Rebien i Orebo. Niels Petersen fik
både en erindringsmedalje og dannebrogordenen.

Mindemedaljen, Niels Petersen fik
for deltagelse i krigen.

8

Jens Jensen var født i Niløse, men var, da
han blev indkaldt, rugbrødsbager, maltgører
(malt til ølbrygning) og ølbrygger i Mullerup. Han var 31 år og gift med Anne, født i
Niløse. De havde tre børn. Hvad han lavede
under krigen ved vi ikke meget om, men han
stod i skanse 2, da preusserne stormede, og
det gik hedt til, netop i den skanse. 70 mand
forsvarede den mod 2000 preussere. Hver
anden af de, der var i Dybbøl den 18. april
kom ikke med tilbage til Als, enten var de
døde eller taget til fange. Af de, der lå i skanserne, var det kun 1/3, der kom med tilbage.
Af dem altså Jens Jensen. Han blev hjem-

Sorø Museumsforening

Træsnit, der viser en af de voldsomme kampe, krigen i 1864 kunne fremvise.

sendt i august og købte da (men måske først i 1869) et maltgøreri i Karsholte. Her startede
han samtidig en krambod, der udviklede sig til en købmandsbutik. I dag har Slikjunglen
til huse i lokalerne her på Karsholtevej. Jens Jensen var formand for Sorøafdelingen af de
samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber, en forening, der ville opøve ungdommen
i våbenbrug, så vi bedre kunne forsvare os mod preusserne. Det ville skytteforeningerne
også – f.eks. Karsholte Skytteforening, der blev oprettet 1865. Forskellen var, at skytteforeningerne var venstreorienterede, mens forsvarsbrøderne var højreorienterede.
Jens Jensen kunne 8.8. 1913 fejre sin 80 års fødselsdag med stor festivitas på Dianalund Hotel.
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Elias Marcussen fødtes 1841 i Helsingør. Hans far var engelsk konsul, og farfaren
var godsejer og generalkrigskommissær. Selv blev han officer i 1862 og udkommanderet
ved 4. fodfolksregiment i 1864. Han overlevede krigen, men gik psykisk i stykker. Han
var en tid postassistent og boede hos moderen. Da hun blev for gammel til at føre egen
husholdning, flyttede han ned til sin søster og svoger, der var præstepar i Tersløse. Da de
flyttede til København i 1904, fik han et kammer på Tersløse kro. Penge havde han mange
af, og han var en habil digter af lejlighedssange, men folk, der kendte ham, sagde, han var
underlig. For eksempel låste han døren, hvis folk, han havde inviteret, ikke kom til tiden.
Så måtte de gå igen.
Krigen i 1864 fik stor betydning, også for vor egn. Ikke alene mistede mange en søn og
en mand, eller fik dem tilbage som krøblinge, men krigen frigav også en række kræfter,
der blev brugt til (gen)opbygning af landet: Lammefjordens tørlæggelse, andelsbevægelsen, højskoler, banker og sparekasser og meget andet. Trap Danmark fra 1858 og 1879
viser den kolossale udvikling i vore sogne. Lokalarkivet i Dianalund har derfor en stor
event om 1864 i april og maj måneder.
Kilder:
Utrykte:
Lægdsruller, folketællinger og kirkebøger
Papirer opbevaret hos familien Rebien.
Bøger:
”Krigen 1864 og De dødes Minde”, bog udgivet 1865
Vagn Rebien: ”Ud af Ingenting”, 2002
Jørgen Mogensen: Langs Landevej bind 3, 4 og 5 (udgaverne fra 2007 og 2009)
Jørgen Mogensen: 24 Lokale forfattere, 2005
Louis Grandjean: Tersløse, 1943

Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg,
Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården).
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Faldne soranere i krigen 1864
Historien bag navnene på en mindesten
Af Alan Tomlinson
I 2014 markeres 150 året for den slesvigske krig i 1864. Udfaldet af krigen blev deprimerende for danskerne, landet blev reduceret med en tredjedel. Nederlaget vil blandt andet
blive markeret med en stor dramaserie på tv.
På plænen mellem Sorø Akademi og søen står en mindesten med navnene på tolv soranere, der faldt i de to slesvigske krige. De to første, der nævnes, er Johan Nikolaj Voigt
og Harald Schau. De deltog i treårskrigen 1848-50. Denne krig ligger uden for rammerne
af denne fremstilling, og de vil derfor ikke blive nævnt yderligere.
I det følgende vil 1864
krigens forløb ikke blive gennemgået i detaljer. Hensigten
er udelukkende at omtale de ti
soranere, ni af dem var elever fra
akademiet, i den sammenhæng,
hvor de satte livet til i en håbløs
kamp for Danmark.

Tilbagetoget fra Dannevirke
De første kampe fandt sted ved
den gamle danske grænsevold
Dannevirke den 1. februar 1864.
Befæstningen var vanskelig at
forsvare for de ca. 38.000 danske
soldater mod en overmægtig hær
på 60.000 prøjsere og østrigere,
som var udstyret med moderne
skydevåben.
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To soranere faldt under kampene om højdedraget Kongshøj øst for Dannevirke den 2.
februar. Johan Lund var født i 1824 som præstesøn fra Munke Bjergby. Han blev cand.
phil. fra Sorø Akademi i 1846, derefter fik han en militær karriere. Han var en ivrig amatørbotaniker, og han bestemte arten af mange næsten ukendte planter.
Ved Bustrup syd for Slesvig var der anlagt en række danske skanser; de blev erobret
af østrigerne d. 3. februar, og danskerne trak sig tilbage til det strategisk beliggende højdedrag Kongshøj. Kampen endte som et nederlag for danskerne. Blandt de faldne var
premierløjtnant Johan Lund. Også Laurits Bruun faldt den 3. februar. Han fødtes i 1836
i Aarøsund ved Haderslev og gik på Sorø Akademi 1850-51. Han blev cand. jur. i 1863.
Det kan nævnes, at han faldt som menig ved 1. Regiment under kampen om Kongshøj ved
Over Selk. Danskerne måtte opgive Dannevirkestillingens forterræn.
Den 4. februar besluttede den øverstkommanderende general de Meza at rømme Dannevirke, i snestorm drog den danske hær nordpå mod Flensborg. Den 6. februar havde en
del af den udmattede danske hær taget opstilling nord for Sankelmark Sø. Danskerne var
forberedt på en nærkamp på bajonetter, men modstanderne brugte skydevåbnene flittigt.
De danske enheder blev splittet og trak sig tilbage. Blandt de sårede var secondløjtnant
Johan Dirckinck friherre af Holmfeld. Han var født i 1836 i hertugdømmet Lauenborg,
gik på Sorø Akademi 1845-52 og blev senere stud. jur. Han blev dødeligt såret af en granatsplint i ansigtet, han blev bragt til Bilskov Kro; her udåndede han. Han blev begravet i
kromandens have ved Oversø.
Hovedparten af de danske tropper gik til skanserne ved Dybbøl, mens ca. 9000 mand
fortsatte videre op i Jylland. Blandt dem var Carl Hassenfeldt. Han var født i 1838 i København, blev realist fra Sorø Akademi i 1855 og senere stud. polyt. Derefter fik han en
militær karriere og underviste blandt andet i bajonetfægtning. Han havde deltaget i kampene ved Dannevirke som kommandersergent, senere kom han til fæstningen Fredericia;
her blev han syg af tyfus. Han blev transporteret til lazarettet på Sølvgades Kaserne og
døde her den 7. april. De umenneskelige strabadser og tilsvarende sanitære forhold nedbrød soldaternes helbred.

Dybbøl
Den 7. februar ankom de første danske soldater til de ufærdige skanser ved Dybbøl. Prøjserne indtog forterrænnet og gravede i de følgende måneder en række skanser så tæt på
den danske stilling som muligt. Både danskere og prøjsere havde observationsposter i
forterrænnet. Danske soldater kom i kamp med de prøjsiske forposter, og soraneren Carl
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Barner blev hårdt såret i brystet den 16. marts om aftenen i fortpostfægtningen foran
Dybbølstillingen. Carl Barner var født på Kalundborg Slots Ladegaard i 1839, realist fra
Sorø Akademi i 1857. Han læste først landvæsen, men gik senere officersvejen. Han havde
deltaget i fægtningen ved Mysunde den 2. februar. Han døde den 26. marts på Augustenborg Lazaret. Hans lillebror August faldt ved Dybbøl tre uger senere.
Natten til den 28. marts satte prøjserne et angreb ind mod de danske skanser for at
vinde terræn til anlæggelsen af de forreste skyttegrave. Angrebet blev slået tilbage, og
danskerne genvandt optimismen, men blandt de faldne var Carl van Deurs, født 1840
på Bøstrup i Drøsselbjerg sogn, realist fra Sorø Akademi i 1858. Han deltog i krigen som
underkorporal. Han blev begravet på Drøsselbjerg kirkegård.
Natten til den 18. april blev de 10 forreste danske skanser udsat for et heftigt bombardement, og kl. 10 sprang de prøjsiske stormtropper op af de forreste skyttegrave og løb mod
de danske skanser. Skanserne 1-6 blev taget med storm. I skanse 4 gjordes den mest hårdnakkede modstand. Danskerne sendte bud efter forstærkning, men overmagten var for stor.
Secondløjtnant Andreas Toxwerdt var født i Rendsborg i 1841, student fra Sorø Akademi i
1861 og cand. phil. i 1862. Han faldt under forsøget på at tilbageerobre skanse 4.
August Barner var født på Kalundborg Slots Ladegaard i 1841, realist fra Sorø Akademi i 1860. Han kom på Landbohøjskolen, men meldte sig som frivillig i 1864. Som officersaspirant havde han deltaget i forsvaret af skanse 6 i den natlige kamp den 28. marts.
Under stormen den 18. april stod han i løbegraven mellem skanse 3 og 4. Efter at prøjserne
havde indtaget de to naboskanser, trængte de ned i løbegraven. Kompagnichefen løjtnant
Tranbjerg blev såret, men det fortælles, at den hårdnakkede modstand fortsattes under
kommando af Barner, indtil han faldt.
Søren Rasmussen er den eneste af de nævnte på mindestenen, som ikke havde gået
på akademiet. Det vides, at han var født ved Dævidsrød i 1837. Han var tjenestekarl hos
proprietær Søren Smith i Realgade (Storgade) i Sorø i 1860. Han faldt under kampene
den 18. april.
Ved Dybbøl mistede den danske hær næsten 5000 mand, døde, sårede og tilfangetagne. Det prøjsiske tab var på ca. 1200 mand. Det lykkedes den resterende del af den
danske hær at komme over til Als, inden de afbrød broforbindelserne.

Våbenhvile og kampe på Als
En våbenhvile trådte i kraft den 12. maj, men da parterne på en række møder i London
ikke kunne blive enige om en grænsedragning, genoptog man krigen den 26. juni.
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Natten til den 29. juni blev store prøjsiske troppemasser sejlet over til Als. Blodige kampe
fandt sted på Kær-halvøen. Det danske forsvar var præget af manglende koordination og
forvirring.
Syd for landsbyen Kær deltog soraneren Frederik Schlegel i kampene. Han var født
i 1843 i Klampenborg; han kom senere til Sorø. Faderen Adolph Schlegel var skovrider
ved Sorø Akademi. Realist i 1859, senere ansat ved toldvæsnet. Han deltog i krigen som
reserveofficer, var med i kampene ved Mysunde og i forsvaret af Dybbøl. Han blev hårdt
såret i en heftig kamp om en af gårdene i Kær by og måtte efterlades på slagmarken. Han
døde den 2. juni på Sandbjerg lazaret.
Prøjserne indtog Als, og resterne af den danske hær blev evakueret til Fyn.

Soldaternes hjemkomst
Den 14. juli var hele Jylland besat og den 25. juli startede fredsforhandlingerne. Soldaterne
begyndte at vende hjem.
I august havde digteren H. C. Andersen opholdt sig et par dage i Sorø hos fru Lucie
Ingemann. Han fortæller om det i et brev den 17. august til vennen Jonas Collin, der deltog
i krigen som frivillig: “Medens jeg var i Sorø kom en Deel af Soldaterne tilbage, Fru Ingemann fik to i Indqvartering. Forrige Gang, efter Krigen kom Soldaterne hjem med Sang
og Jubel, Æresporte havde vi rejst; der vare Flag og Faner, nu derimod er Alt så stille, og
dog have Soldaterne maaskee i denne Krig, meer end i den Forrige, holdt ud, lidt og stridt;
Gud glæde og velsigne dem Alle for hvad de døiede”.
Den 30. oktober blev den ydmygende fredstraktat underskrevet i Wien. Danmark afstod de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg.
Mindestenen i Akademihaven blev afsløret den 15. september 1901 på initiativ af Soransk
Samfund. Billedhuggeren Ludvig Brandstrup, der selv var soraner, stod for stenhuggerarbejdet. Indskriften på forsiden af stenen er rettet mod akademiets elever, der dengang
udelukkende bestod af drenge. “Du, der på veien, fra yndling til mand, her skal mindes, de
faldne soldater, soranere var de, og kammerater, som gik i døden, for deres land”.

Kildemateriale.
Tom Buk
Swienty:
Slagtebænk
Dybbøl, Gyldendal 2008.
Tom Buk
Swienty:
Dommedag
Als, Gyldendal 2010.
A. Kann Rasmussen: Soraner Biografier
1822-1900,
Soransk Samfund 1977.
Jakob Kidde
Sauntved og
Jakob Eberhardt: 1864,
JyllandsPostens Forlag
2007.
Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne officerer, Høst & Søns Forlag 1909.

Som medlem af Sorø Museumsforening har du fri adgang til alle afdelinger af
Museum Vestsjælland. Du skal kunne bevise, at du har betalt dit årskontingent.
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Webreferencer:
Danske krigergrave og mindesmærker 1848-50 og 1864.
H. C. Andersen-Centeret, Institut for Kulturvidenskab ved Syddansk Universitet.

Nyhedsbrev, februar 2014
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Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening
Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 200 kr. årligt, medens et firmamedlemskab kan tegnes for 500 kr. årligt. Firmanavnene bringes på vores
hjemmeside og nævnes i nyhedsbrevet. Vi tilbyder at etablere et link fra vores hjemmeside til firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående firmaer for deres interesse,
støtte og økonomiske hjælp.
Niels G. Sørensen

SORØ VVS ApS
DANSKE BANK, Sorø
EMILS CHOKOLADE
JUL I SORØ
BANG & OLUFSEN, Sorø
THIELE, Sorø
ARKIPLUS A/S
SORØ APOTEK
SORØ CAMPING
NORDEA, Sorø
PETER DUE BOLIG

CHRIS JENSEN A/S
ELEKTROGÅRDEN
NYRUP INSTALLATION A/S
MULTILINE A/S, Sorø afd.
SORØ BLOMSTERCENTER
ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN, Sorø
RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS
COMWELL SORØ STORKRO
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
LEMANN GRAFISK, Stenmagle

Find informationerne her:
Museum Vestsjælland: www.museumvestsjaelland.dk
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: www.sammus.dk
Sorø Museumsforening: www.sormusfor.dk
Sorø Museumsforenings bestyrelse:
Niels G. Sørensen, formand
Ulla Hansen, næstformand
Niels Karup, kasserer
Flemming Hansen, sekretær
Henning Fischer, webmaster
Alan Tomlinson, foredrag
Henning Bussenius-Larsen

Adresser, telefon, e-mail:
se www.sormusfor.dk
Nyt fra historieonline:

Forside
Vedtægter
Bestyrelse
Bliv medlem
Artikler m.v.
Links
Om hjemmesiden
Følgende firmaer støtter Sorø Museumsforening ved medlemskab:
ADVODAN Sorø  DANSKE BANK Sorø  EMILS CHOKOLADE  JUL I SORØ  BANG & OLUFSEN Sorø  THIELE Sorø
SKÆLSKØR BANK Sorø SORØ BLOMSTERCENTER  SORØ APOTEK  SORØ CAMPING NORDEA Sorø  SUPERBEST
Holberg Arkaden  PETER DUE BOLIG  KOPP SORØ A/S SORØ VVS Aps  RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS
CHRIS JENSEN A/S COMWELL SORØ STORKRO  STIFTELSEN SORØ AKADEMI  LINDRUP BYG APS 

Nyhedsbrevet er trykt hos www.lemann.dk
Ansvarlig for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen
Nyhedsbrev fra
Sammenslutningen af Musumsforeninger
december 2008 PDFfil klik her

Til kalenderen:
Generalforsamling i Sognegården, Sorø,
onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30.

Se medlemsbladet som PDF
fil klik her

