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Nyhedsbrev, september 2018

Som sædvanlig inviterer Sorø Museum og Sorø Museumsforening til gløggdag.
Det sker i år den 16. december kl. 13-16.
Samtidig kan man se særudstillingen ”Den guddommelige nisse”.
Vi håber, at mange vil besøge museet denne dag.
Vel mødt.

Museumsforeningen har modtaget en lille hilsen fra Ea Stevns Matzon, hvor hun fortæl-
ler om, hvad foreningens pengegave skal anvendes til i år. Udover de nævnte 6.000 kr. 
giver foreningen i øvrigt også 1000 kr. til anvendelse på gløggdagen den 16.12.2018.

Museet siger tak for de 6.000 kr., der skal anvendes til at få opsat den meget flotte 
tidsrejse, som Erik Petri nu har gjort færdig. De mange meget flotte tegninger 
bringer os igennem Sorøs historie fra de første mennesker indtog Bromme til A.P. 
Møller stod i lære ved købmand Bonnesen i Sorø.

Lidt fotos fra Ladbyskibet, som vi besøgte i foråret.
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FOREDRAG PÅ SORØ MUSEUM
Storgade 17, 4180 Sorø

ONSDAG den 7. november 2018 kl. 19.30

Vestsjællands Verdenssensationelle Middelalderkirker
ved adjunkt-Ph.d. Andreas Bonde Hansen

Hvorfor er Vestsjælland tætpakket med små normanniske paladskirker? Hvordan kan 
der i Kalundborg opstå en kirkearkitektur som på en og samme tid er orientalsk og 

nordisk? Og hvorfor findes der vestsjællandske kirker i Tyskland og Polen?
Vestsjællands middelalderkirker er på en og samme tid mange og utroligt spektakulære. 

De spænder fra det helt unikke, til skoleeksempler på f.eks. nordeuropæisk gotik. 
Samtidig fortæller kirkerne en historie om, da Vestsjælland var Nordeuropas absolutte 

magtcenter, og hjemsted for en ærkeeuropæisk elite.
Dette foredrag agter at finde hoved og hale i disse forhold og give den allerbedste 

fortælling om Vestsjællands storhedstid.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø 
Folkeuniversitet.  –  Entré for ikke medlemmer er 50 kr. 

I pausen serveres kaffe/te og kage for 20 kr.

FOREDRAG PÅ SORØ MUSEUM
Storgade 17, 4180 Sorø

ONSDAG den 14. november 2018 kl. 19.30

Mad Money II
ved cand. mag. Martin Pavon, akademisk medarbejder, Kalundborg Museum

Den 4. januar 1944 nødlandede det amerikanske B-17-bombefly med kælenavnet Mad 
Money II ved Kalundborg efter en mislykket bombemission til Kiel i Tyskland. Alle 
ti besætningsmedlemmer overlevede, men blev kort efter taget til fange af den tyske 
besættelsesmagt. Efter deres første nat som krigsfanger i Kalundborg Arrest blev de 

sendt til tyske fangelejre, hvor de blev befriet i maj 1945.

Museum Vestsjælland har siden 2013 beskæftiget sig med Mad Money II som 
forskningsområde og præsenterer med dette foredrag resultaterne heraf. 

Blandt disse er fundet af nødlandingsstedet på Asnæs og flere hundrede dele af flyet, 
interview af øjenvidner til nødlandingen, en opsporing af besætningens efterkommere i 

USA og et samarbejde med amerikanske flyspecialister, forfattere og flymuseer mm. 
På den baggrund er fortællingen om Mad Money II og dens besætning blandt de mest 

berømte skæbnefortællinger fra Anden Verdenskrig i Danmark og USA.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe/te og kage for 20 kr.
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Byfogedens arbejde ved en drukneulykke i Vedde i 1827

Far og to sønner druknede i en vanding på 
Niels Pedersens gård i Vedde

I dag kender mange til politiets arbejde 
dels fra utallige kriminalserier og dels fra 
mange dokumentarfilm og reportager i 
TV.

Men hvordan var forholdene på Sorøeg-
nen for snart 200 år siden, når der skulle 
redegøres for eller opklares forhold om-
kring usædvanlige ulykker med dødsfald 
til følge?

I fogedprotokollen for Sorø By og Birk fra 
1819-1829 kan man læse om byfogedens 
arbejde i forbindelse med en drukne-
ulykke, der fandt sted på gården matrikel 
nr. 5 i Vedde i Munke Bjergby Sogn den 
23. maj 1827.

Senere i 1800-tallet fik gården navnet 
”Marienlund”. 

I Vedde var der 6 gårde og 6 huse med 
numrene 1-12.

Lidt over middag den 23. maj 1827 
findes gårdmand Niels Pedersen (64 år), 
hans ældste søn Hans Nielsen (27 år) og 

hans yngste søn Peder Nielsen (18 år) i 
vandingen tæt ved gården. De bliver alle 
tre trukket op på land, hvor man forgæves 
forsøger at vække dem til live.

I kirkebogen for Munke Bjergby Sogn 
kan man læse, at de alle tre blev begravet 
den 28. maj 1827.

Sognepræst Johan Christian Lund har 
bemærket, at de druknede ved at bade sig 
i en vanding den 23. maj 1827.

Præsten tilføjer: Begge druknede, da de 
ville redde den yngre.

De nærmere omstændigheder kan man 
læse om i fogedprotokollen, og dermed 
får man samtidig et indblik i byfogedens 
arbejde. 

I protokollen ses, hvem der mødte frem 
som myndighed og hvem, der blev afhørt 
som vidner.

Ulykken finder sted ved middagstid, og 
samme dag (formodentlig eftermiddag) 

Med børste og klud

Efterårsferie på Sorø Museum, tirsdag, onsdag og torsdag 
i uge 42 kl. 13-15

Sorø Museum får besøg af en børstenbinder, der levendegør det 
gamle og næsten uddøde håndværk. Se eksempler på, hvordan 
man binder en tandbørste og en kost og hør om børster til alle 

typer rengøring. Prøv også selv kræfter med at skure gulv med en 
skurebørste, pudse sko med en skobørste og pudse sølvtøj.

Ferieaktiviteten er velegnet til børn ifølge voksne. 
Der er almindelig entré for voksne. 
Børn under 18 år har gratis entré.

Årets gang i bifamilien

Tirsdag den 20. november kl. 19-21 
på Sorø Museum fortæller 

Kim Jacobsen om livet som biavler 

Kim Jacobsen etablerede i januar 2015 Kims Biavl med 
bigårde på Midtsjælland. Han fortæller denne aften om, 

hvordan han kom i gang med projektet, og hvad det 
kræver af arbejde i det daglige. Blandt andet laver han 

bifamilier og bidronninger. 
Han beretter om livet i bistaderne og giver os tips til, 

hvad vi kan gøre for at give bierne bedre vilkår. 
Kim deler ud af sin viden om honningfremstilling, 

og aftenen rundes af med smagsprøver på forskellige 
typer honning, Kim selv har slynget.  

Pris:  25 kr. der betales ved indgangen. 
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Da byfogeden ankommer til gården i 
Vedde, ses ligene af de tre omkomne 
ligge på bredden ved vandingen, som 
findes lige uden for gårdens bygninger. 
Faderen og den ældste søn, Hans, er iført 
klæder, mens den yngste søn, Peder, er 
nøgen. 

Efter at læge Wendelboe har synet ligene 
grundigt og ikke fundet nogen spor på 
vold eller overlast, erklærer han, at de 
døde er kvalt i vandet, da ansigterne er 
ophovnede og sorteblå, tungerne svuldne 
og indeklemte mellem tænderne, da kæ-
berne er fast og krampagtigt tilsluttede. 

Fra mund og næse udflyder blodblandet 
skum, hvilket er tilfældet med kvalte. De 
ydre lemmer er i en convulsivisk kramp-
agtig tilstand.

Den første, der afhøres, er Maren Hans-
datter, som altså nu er Niels Pedersens 
enke. 

Under ed forklarer hun, at hendes mand 
og de to sønner ved 6-tiden i morges gik 
i marken for at fortsætte arbejdet med at 
rette et stengærde, der lå omtrent 2 bøs-
seskud fra gården. 

Omtrent kl. 12 kom den yngste søn Peder 
hjem og spurgte til middagsmaden. 
Maren lovede, at den snart skulle være 

færdig, og sønnen gik da ud af gården 
uden at sige hvorhen.

Imidlertid blev både faderen og begge 
sønnerne borte, så Maren og børnene 
samt snedker Hans Jørgensen, der arbej-
dede på gården den dag, søgte efter dem. 

Ved vandingen så de, at to hatte flød på 
vandet. Snedkeren formodede da, at de 
savnede var druknede. 

Da en brandhage blev hentet, og sønnerne 
og senere gårdmanden blev trukket op, så 
man, at de var druknede.

Maren fortalte videre til byfogeden, at 
den yngste søn plejede at bade i vandin-
gen, og at han nok har været nær ved at 
drukne, da manden og den ældste søn er 
kommet fra marken. Sønnen har vel villet 
redde sin lillebror, og manden dem begge. 
Men forgæves.

På forespørgsel fortæller Maren, at far og 
sønner levede i bedste forståelse, og at 
man ikke kan forestille sig, at den store 
ulykke er sket med forsæt. Hun oplyser, 
at Niels var 60 år [i kirkebogen skriver 
præsten 64 år], den ældste søn 27 år og 
den yngste søn 18 år.

Derefter fortæller snedker og fæstehus-
mand Hans Jørgensen fra Tjørntved 

ankommer byfoged, birkedommer, by-
skriver og birkeskriver i Sorø By og Birk 
cand. jur. Hans Henrik af Gyldenfeldt 
(1785-1866) sammen med kancelliråd og 
medicus Søren Wendelboe (1775-1852), 
som er ansat ved Sorø Akademi og Gods 
samt i Sorø Distrikt.

Byfogeden indfinder sig med vidnerne: 
gårdmand og sognefoged Peter Johansen 
(fra gård nr. 11 i Munke Bjergby) og hus-
mand Niels Hansen, Munke Bjergby.

Hvordan byfogeden i Sorø er blevet 
bekendt med ulykken fremgår ikke, men 
man må tro, at en af beboerne i Vedde er 

redet eller kørt i hestevogn de 12 km for 
hurtigst muligt at anmelde den sørgelige 
og chokerende hændelse.

Det kan også tænkes, at sognefogeden i 
Munke Bjergby har været ”mellemmand”.

Protokollen er underskrevet af Gylden-
feldt og S. Wendelboe samt af Peter 
Johansen og Niels Hansen som vidner. 
Under Niels Hansen står m. f. P., hvilket 
betyder med ført pen.

Det følgende er et sammendrag fra 
protokollen:

På dette moder-
ne matrikelkort 
ses Marien-
lunds bygninger 
med vandingen 
(blåt område) 
vest for bygnin-
gerne.
Bygningernes 
og vandingens 
placering er 
den samme som 
i 1827.
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Før Frederiksberg
af Alan Tomlinson

I Sorø Musumsforenings Nyhedsbrev 
fra februar 2018 findes en artikel af 
Henning Vincentz Fischer om ældre 
stednavne i Lynge sogn. Artiklen rum-
mer en del spørgsmål. I den følgende 
tekst om forsvundne oldtidsminder 
i Frederiksbergområdet vil nogle af 
disse spørgsmål blive berørt.

Egnen
Den østlige del af Lynge sogn ligger på 
en slette, mod nord afgrænset af jern-
banen, mod øst og vest af skovområder 
og mod syd af terrænets bratte fald mod 
Kongskilde. Sletten gennemskæres af 
en bred slynget dal, som blev dannet af 
smeltevand ved istidens slutning. Den 
højtliggende slette i det sønære område 
har indbudt til beboelse helt tilbage fra 
stenalderen.

På Biskopsletten
I begyndelsen af 1800 tallet besøgte hi-
storikeren Christian Molbech Sorøegnen. 
Det fortæller han om i bogen »Ung-
domsvandringer i mit fødeland« fra 
1811. Molbech vandrer ad Filosofgangen 
hen over Flommen og mod syd gennem 
skoven: »efter en halv Times Gang 

staae vi ved et Led, endnu tæt over-
skyggede af Skovens blide Skumring. 
Vi træde indenfor, og pludselig aabner 
sig en vid og skiøn Kreds for det un-
drende Øie. En stor lys Skovslette på 
tredive Tønder Land, trindt omgivet af 
Naturens tætte Hegn, ligger udbredt 
for os. Frugtbare Agre afveksle med 
Græsmarker, hvor græssende Køer og 
Faar oplive det arcadiske Landskab; 
en landlig Bolig hælder sig fortroligt 
til Skoven i den ene Ende, og i bag-
grunden reise sig tre gamle Kæmpe-
høie, der ligger i en lige Linie fra Øst 
mod Vest. den fjerde og sidste mod 
Østen er ikke mere til. Jeg fandt på to 
af de overblevne anseelige Stendysser, 
af hvilke den ene har været belagt med 
en flad Overligger, hvoraf Brudstyk-
ker sees. Paa den anden har der ligget 
en uhyre Dæksteen paa fire andre 
store Stene; den er sprængt og en stor 
Deel deraf bortført; men endnu ligge 
Levninger, som vidne om hvad den var. 
Den tredie Høj er bevokset med Skov. 
Mærkeligt er stedet, hvor disse Høie 
findes, midt inde i en stor og gammel 
Skov. Denne skovslette fører fra æld-
gamle Tider Navn af Biskopsletten.«

I butikkerne i Museum Vestsjællands afdelinger får Sorø Museumsforenings
medlemmer 10% ved køb – bortset fra bøger, fødevarer og nedsatte varer.

[Stenlille Sogn], at han har arbejdet på 
gården fra morgenstunden, og at det er 
rigtigt, at far og sønner gik i marken 
omtrent kl. 6.

Derefter så han kun den yngste søn Peder, 
da han kom for at spørge om middags-
mad.

Omkring ½ time efter gik han ud for at 
søge efter dem og så da de to hatte på 
vandet. Han så også, at Peders klæder lå 
på bredden. 

En brandhage blev hentet, og han trak de 
to sønner op. De var døde. Ligene blev 
rullede, men intet liv var at bemærke.

Hans Jørgensen har kendt Niels Pedersen 
og familien, og han bevidner, at far og 
børn levede i god forståelse. Ulykken er 
ikke tilføjet den ene af den anden.

Den næste, der møder frem for byfo-
geden, er husmand Ole Rasmussen fra 
Vedde [hus nr. 9].

Ole Rasmussen forklarer, at han i mid-
dags blev tilkaldt af Kirsten, Niels Peder-

sens datter, for at assistere med at trække 
ligene af vandingen. 

Han gik straks til gården, og han og Hans 
Jørgensen fra Tjørntved trak Niels Peder-
sen ud af vandet. Der var ingen livstegn at 
opdage, selvom man rullede ligene.
 
Ole Rasmussen erklærer, at de afdøde 
levede i enighed og kærlighed. Børnene 
var faderen ligeså hengivne og lydige, 
som denne viste godhed imod disse.

Vandingen blev eftermålt, og det viste sig, 
at der var 1 favn* vand på det sted, hvor 
ligene blev fundne. Maren Hansdatter be-
mærkede da, at vandingen sidste sommer 
var blevet renset og i midten betydelig 
fordybet for bedre at holde vand.

Derefter blev de fremmødte dimitterede, 
forretningen sluttet og forsynet med 
underskrifter.

* 1 favn = 3 alen = 6 fod = 1,883 meter
     
         Niels G. Sørensen
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Biskopsletten må have været beliggende i 
området omkring gården Kristiansminde 
øst for Frederiksberg. Her findes en lys-
ning i Sønderskov. Et gammelt sagn kan 
have givet navn til sletten. Krønikeskri-
veren Saxo fortæller om biskop Vilhelm, 
der frivilligt gik i døden, da han mødte 
sin ven kong Svend Estridsøns ligtog i 
nærheden af Topshøj Skov. Dybe vejspor i 
skovbunden nær Kristiansminde viser, at 
den gamle alfarvej gennem Sjælland kan 
have passeret stedet.

De omtalte stendysser fra yngre sten-
alder var altså allerede for 200 år siden 
ved at blive forvandlet til vejskærver og 
byggesten, beklageligt når de nu havde 
fået lov at stå i over 5000 år. Resterne af 
to sløjfede dysser er registreret mellem 
Kristiansminde og jernbanen.

Forsvundne oldtidsgrave
I Danmark er bevaret ca. 2800 megalit-
grave (storstensgrave), men det menes, 
at der oprindelig har eksisteret mere end 
25.000. Langt de fleste er forsvundet, 
således også på Sorøegnen.

I området syd og vest for Odinsvej/Thors-
vej bebyggelsen er registreret ni gravhøje, 
kun et enkelt dyssekammer er bevaret, 
Barnedys som kan ses vest for Skælskør-
vej. Egnen blev i 1882 berejst og fortids-
minderne registreret af Henry Petersen 

fra Nationalmuseet. Ikke alle højene var 
fra stenalderen. Han beretter om fund i 
to sløjfede høje, i den ene var fundet en 
armring og en knap og i den anden en 
stenkiste med skelettet af et menneske 

Fig. 2. Skubbekværn i Kalundborg Mu-
seums gård. De anvendtes i oldtiden til 
grutning af korn, der blev malet til mel.
Det halve stentrug der blev fundet i Klok-
kerbanken må have været en kværnsten.

Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg,
Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården).

Fig. 1. 
Kortet viser udbredelsen af høje og megalitgrave vest for Frederiksberg. Fredede oldtids-
minder er markeret med rød signatur, de sløjfede er markeret med sort.

1. Barnedys.
2. Store og Lille Klokkerbanke.
3. Rørstensdyssen.
4. Kongshøj.

Kort fra Geodatastyrelsen forsynet med sorte signaturer ved Vibeke Beltoft.
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Fig. 3. Runddysse i Topshøj 
Skov. Den blev restaureret ca. 1940. Den store dæksten der var væltet til side, blev løftet 
på plads af Falcks Redningskorps.
Dysserne blev opført i en periode for ca. 5500-5200 år siden.

med en tykrygget rusten jerndolk samt 
potteskår. Dette usikre gravfund er date-
ret til romersk jernalder.

Fem af højene lå på marken, som nu er 
udstykket til boligområdet Klokkergår-
den. Nye huse skyder op på stedet. Hvis 
der stadig findes spor af oldtidsgrave 
under markoverfladen, vil de sikkert blive 
gravet væk ved nybyggeriet. 

Klokkerbankerne
Ved Frederiksberg skole på Smedevej 
fandtes tidligere Degnens Klokkerbanke, 
også omtalt som Store og Lille Klok-
kerbanke. Det er usikkert, om det var 
oldtidshøje eller naturlige grusbanker. 
Henry Petersen har beskrevet dem i 1882: 
»De var i fordum Dage så toppede, 
at der ikke kunde pløjes over dem. 
Senere bleve de afgravede, hvorved 
der fandtes Kul og Metalslagger som 
bekræftede sagnet om at der var støbt 
»Klokker« der på stedet. Nede i dem 
stødte man på Stene i en vis Orden 
i mellem Stenene var der en som et 
»halvt trug««.

Stedet er ikke arkæologisk undersøgt, Pe-
tersen har tydeligvis sine oplysninger fra 
lokalbefolkningen. Der har næppe været 
støbt kirkeklokker på stedet. Derimod 
tyder beskrivelsen på tilstedeværelsen af 
en eller flere brandgrave fra sen bronzeal-

der eller jernalder. I brandpletter fra grave 
findes trækul og rester af forbrændte 
gravgaver. Den velordnede stenlægning 
kan være bunden af en jordfæstegrav. 
Det omtalte stentrug må være en udtjent 
skubbekværn, anvendt som byggesten i 
stenlægningen. Kværnsten er fundet som 
genbrug i andre gravanlæg fra oldtiden.
Nu er der ingen spor af Klokkerbankerne. 
Resterne af dem blev jævnet ved byg-
geriet af Frederiksberg Skole og Smede-
parken.

Rørsten og Rødsten
Vest for skolen ligger Rørstensgården. 
Syd for gården lå Rørstensdyssen. Ordet 
»rør« er en gammel nordisk betegnelse 
for en stendynge eller stenrøse. Det bru-
ges især i svenske navne på stengrave fra 
oldtiden, men det kendes også enkelte 
steder i Danmark.

På et kort fra 1805 findes navnet Rød-
steens Agre, der hvor Rørstensgården nu 
ligger. Henning Fischer skrev i Februar-
nummeret om navneforvirringen. Er det 
oprindelige navn Rødsten eller Rørsten? 
Det er vanskeligt at afgøre. Hvis det er 
Rødsten, må der være tale om en skov- 
eller stenrydning, som vi kender det fra 
landsbynavnet Borød, ryd bliver til rød. 
Rørstensdyssen ved Rørstensgården blev 
sløjfet ca. 1840.
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https://www.facebook.com/soro.museum/

Kongenavne
På udskiftningskortet ses betegnelsen 
Kongens Agre ved vestenden af den 
nuværende Smedevej. I området findes en 
stor gravhøj kaldet Kongshøj, også kendt 
som Helicon eller Kolsthøj. Højen var 
tidligere synlig fra vejen, men er nu skjult 
af bevoksning. Den ligger i et indhegnet 
område nord for Smedevej.

Ved Topshøj lå nogle sten kaldet Kongens 
Stegers. Ordet stegers kan oversættes med 
køkken. Stenene blev senere fjernet og 
brugt ved anlæggelsen af jernbanen.
Der har sikkert været fortællinger i til-
knytning til kongenavnene, måske om en 
sagnkonge, men de er gået tabt. 

Mellem Slettevej og Suserup Møllebæk 
findes et velbevaret dyssekammer kaldet 
Kong Suses grav. Heller ikke i dette til-
fælde er folkesagnet blevet nedskrevet. 

Fortidens spor i skovene
Landbruget og industrialiseringen gjorde 
et voldsomt indhug i oldtidsminderne. Nu 
er de tilbageværende heldigvis fredet ved 

Naturfredningsloven af 1937. Koncentra-
tionen af oldtidsminder i Lynge sogn vi-
ser, at egnen har været befolket, men kun 
få bopladser er kendt. Nogle er forsvundet 
under bebyggelse og ved grusgravning, 
andre er pløjet væk. Her skal man være 
opmærksom på oppløjet sort kulturjord 
med potteskår.

Vi ved ikke hvilke dramaer, der har 
udspillet sig her gennem forhistorien, og 
vi kender ikke navnene på de mange, som 
levede i utætte lerklinede huse sammen 
med deres husdyr.

Den opmærksomme naturvandrer, der 
lige som Christian Molbech for 200 år 
siden færdes i skovene kan møde deres 
spor. I Sorø skovene findes stadig høje 
og stengrave; de har ikke været udsat for 
ødelæggelse i samme grad som i det åbne 
landskab. Fortidsminderne ses bedst i 
vinterperioden, når træer og underskov 
er uden løv, eller i det tidlige forår når 
skovbunden er dækket af anemoner, så 
langt øjet rækker.



Nyhedsbrevet er trykt hos  www.lemann.dk
Ansvarlig for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen

Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening
Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 200 kr. årligt, me-
dens 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 hjemme-
side til firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående firmaer for deres interesse, 
støtte og økonomiske hjælp. 

Niels G. Sørensen

Museumsforeningens bankkonto: Reg. nr. 1551 konto nr. 10003563
Find informationerne her:
Museum Vestsjælland: www.vestmuseum.dk
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: www.sammus.dk
Sorø Museumsforening: www.sormusfor.dk

Sorø Museumsforenings bestyrelse:
Niels G. Sørensen, formand
Birgit Bangsgaard Madsen, næstformand
Niels Karup, kasserer
Flemming Hansen, sekretær
Henning Vincentz 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  

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 

Indvielse af museumsbaghus

Et tilbud til 
medlemmerne, 

klik her 

Se billeder fra vores forenings arangement for 
Sammenslutningen af Museumsforeninger i 

Danmarks årsmøde 29. marts 2008 

  

Sammenslutningens
Årsmøde 2008  

Læs om mødet  klik her 

Hvad var det? 

Sorømaleren Eyvind Olesen malede i 1950 dette 
billede af Sorø Akadmi. Alt ligner situationen i 2007,
bortset fra den bygning som er indkredset. Er der 
nogen af hjemmesidens læsere der kan komme 
med en forklaring på hvad bygningen blev brugt til?
Vil du læse mere om Eyvind Olesen kan du klikke på
billedet.
Jørgen Svendsen fortæller, at det var 
omklædningsrum for sportspladsen på den anden 
side af alleen.

Pressemeddelelse fra Sorø Museumsforening
 
På Sorø Museumsforenings generalforsamling den 11. 
marts genvalgtes Niels G. Sørensen, Flemming Hansen 
og Ejler Jensen til bestyrelsen. 
I bestyrelsen fortsætter derudover Alan Tomlinson, Jørgen 
Svendsen og Henning BusseniusLarsen samt Henning 
Fischer.
Ny 1. suppleant blev Egon Dalegaard og ny 2. suppleant 
John A. Jensen.
Bestyrelsen konstituerer sig sidst på måneden. 
Revisor Niels Steen Jensen genvalgtes.
Valgene var enstemmige.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
Det reviderede regnskab, som kasserer Jørgen Svendsen 
fremlagde, godkendtes enstemmigt. 
Det fremgik, at kassebeholdningen pr. 31.12.2007 var 
7.491,92 kr.
Årets udgifter havde været 27.017,23 kr.
Årskontingentet på 150 kr. er uændret. Foreningen har 
147 medlemskaber.
Bestyrelsens forslag om, at der fremover bliver mulighed 
for et firmamedlemskab på 500 kr. årligt, blev vedtaget. 
 
Museumsdirektør Ea Stevns Matzon sluttede aftenen med
en grundig beretning om Sorø Museum og de mange 
aktiviteter, der foregår der.
Læs hele referatet af generalforsamlingen  klik her

Læs årsberetning for 2008  klik her 
Læs Sorø Museumsforenings nyhedsbrev for januar 

2008  klik her 

En gyser

Det ved at ende med en gyser, da Sorø Museum 
havde fået mureren på besøg. Vi havde aftalt en 
mindre reparation for ca. 500 kr. Da mureren først fik 
fat i det lille hul endte han med den halve sokkel på 
gaden. Lidt ligesom da vi som børn fik fingeren ind i en
krog af tapetet bag sofaen.

Det viste sig at håndværkere, der ikke vidste bedre, 
for et halvt hundrede år siden havde muret soklen op 
med en cementblanding, der er god og vandtæt. 
Problemet er, at den så også har holdt på det vand, 
der trængte ind bag soklen i alle disse år. Så nu er 
fodremmen rådden og de øverste munkesten smuldret
bort. Vi har fået repareret den ene side til venstre for 
porten, men må vente til bedre økonomiske tider eller 
på en ny sponsor til at få repareret højre side af 
soklen. Det koster omkring25.000 kr.

 

Så kom porten endelig på plads 

Det var nær endt med, at det ene tilsagn om støtte 
var bortfaldet, da porten ikke hang på plads den 1. 
november. Bevaringsfonden var heldigvis til at tale 

med, så det gik alligevel. 

Porten; museumsdirektør Ea Matzon og 
 Filialdirektør Søren Rohde Hauschildt 

Museet skal hermed takke samtlige sponsorer, der 
alle har bidraget til, at den gamle port er blevet 

restaureret.

 

 

KLINIK LENA HARTMANN
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
BANG & OLUFSEN, Sorø
LEMANN GRAFISK,  Stenmagle

ALTAN.DK
SORØ VVS ApS
BANG & OLUFSEN, Sorø 
THIELE, Sorø
ARKIPLUS A/S  
SORØ APOTEK
SORØ CAMPING
NORDEA, Sorø
PETER DUE BOLIG
CHRIS JENSEN A/S
ELEKTROGÅRDEN 
SORØ APS


