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Nyhedsbrev, februar 2023

Årets bustur går til København og Vestskoven 
søndag den 11. juni 2023 

Vi besøger Designmuseet  i Bredgade 
og Kroppedal Museum i Vestskoven

Vi kører fra BUSTERMINALEN på Rådhusvej i Sorø kl. 9.00. 

Vi skal først besøge det nyrenoverede Designmuseum Danmark, Bredgade 68 i Køben-
havn, hvortil vi ankommer kl. 10.30 . Her er der omvisning i to hold. 

Kl. 12.00 kører vi med bussen videre til Restaurant Ravelinen ved Christianshavn. 
Her spiser vi frokost kl. 12.30.

KL. 13.45 er der afgang mod Kroppedal Museum. Vi ankommer til Kroppedal i Vest-
skoven ca. 14.30.  

Kl. 16.00 er der buskaffe ved bussen, hvorefter vi kører mod Sorø. 

Ankomst til Sorø senest kl. 18.00. 
Turen koster 500 kr., som dækker det hele. Der er ingen ekstraudgifter.
Deltagerprisen på 500 kr. indbetales til foreningens bankkonto reg. nr.1551 konto nr. 
10 00 35 63.
Tilmelding til formanden senest den 23. maj 2023 på e-mail nielsvedde@mail.tele.dk  
eller på 24 80 88 77.
………………………………………………………………………………………………

Husk generalforsamlingen onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00
 – LÆS I NYHEDSBREVET.
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MERE END 125 ÅR SOM DAN-
MARKS DESIGNFORMIDLER

Med en unik placering i midten af 
Københavns historiske centrum, mellem 
turistmagneter, havnebade, virksomheder 
og gallerier udgør Designmuseum Dan-
mark et levende arbejdsarkiv og indgang 
til Danmark som designdestination. I 
dag er museet et af Nordens centrale 
udstillingssteder for dansk og internatio-
nal, industriel design, kunstindustri og 
kunsthåndværk.

Museets samlinger, bibliotek og arkiver 
udgør det centrale videnscenter for den 
designhistoriske forskning i Danmark. 
Museet indsamler og dokumenterer den 

samtidige udvikling inden for industriel 
design, møbelkunst og kunsthåndværk. 
Vi indsamler forbilledlige arbejder fra æl-
dre områder og perioder, som står i nært 
forhold til samtidens produktion. Museet 
forsker i kunst- og designhistorie.
 

GRUNDLAGT I 1890

Designmuseum Danmark grundlægges i 
1890 af Industriforeningen i København 
og Ny Carlsberg Museumslegat. Det 
åbner første gang for publikum i 1895 i en 
helt ny museumsbygning på den nuvæ-
rende H.C. Andersens Boulevard, før det 
flytter ind i hospitalsbygningen i Frede-
riksstaden i 1926. 

Museets hovedopgave er fra grundlæg-
gelsen at formidle et kvalitetsbegreb 
inden for formgivning. Gennem visning 
af forbilledlige genstande og samlinger 
ønsker man at højne niveauet inden for 
danske industriprodukter og fungere som 
inspirationsbank for industriens folk.                       

Designmuseum Danmark
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DET KONGELIGE FREDERIKS 
HOSPITAL: PLEJE FOR ALLE

1757: Det kongelige Frederiks Hospital 
er Danmarks første offentlige hospital, 
som vi kender det i dag, oprettet af kong 
Frederik 5. Hospitalet opføres i den 
københavnske bydel Frederiksstaden med 
det formål at yde ubemidlede patienter 
fri kur og pleje. Hospitalet tegnes af de to 
arkitekter Nicolai Eigtved og Laurids de 
Thurah fra 1752 til 1757, hvor det officielt 
indvies på kongens fødselsdag 31. marts.

Arkitekterne former sygesalene som 
lange gallerier. Indretningen bestem-
mes af sygesengens dimensioner ud fra 
en – i samtiden – moderne, systematisk 
og funktionel hospitalsindretning. Det 
skaber uhindret tilgang til hver seng, 
regelmæssigt lysindfald og pleje. Og med 
Grønnegården, haven i midten af hospi-
talet, er der fokus på lys og frisk luft til 
helbredelse. To store porte åbner hospita-
let mod Amaliegade og Bredgade – og det 
der i dag er museets Festsal udgør en af 
de centrale operationsstuer med optimalt 
lysindfald.

Det kongelige Frederiks Hospital nedlæg-
ges i 1910, da Rigshospitalet oprettes.

……………………………………………

Kroppedal Museum

Kroppedal Museum blev stiftet i 2002 
som resultatet af en fusion mellem 
Københavns Amtsmuseumsråd og Ole 
Rømer museet. I forbindelse med fusio-
nen fik Kroppedal Museum sin statsaner-
kendelse. Museet er et bredt kulturhisto-
risk museum med ansvaret for at forske 
og formidle historien i Albertslund – og 
Høje Taastrup kommune. Desuden har 
museet også det nationale ansvar for den 
danske astronomihistorie. Der arbejdes 
derfor med alt fra stenalderbopladser til 
rumstationer på Mars.

Med sin placering i Vestskoven er Krop-
pedal Museum et oplagt udflugtsmål, 
hvor gæsterne både kan gå på opdagelse i 
museets udstillinger, og nyde den smukke 
natur i Vestskoven og i Store Vejle ådal.
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FOREDRAG PÅ SORØ MUSEUM

Tirsdag den 11. april 2023 kl. 19.00

Vikinger og Hvider i Vestsjælland – forbindelser til Slesvig

ved arkæolog og kulturhistorisk konsulent Lisbeth Pedersen

Lisbeth Pedersen vinkler to perioder af Kalundborgegnens historie til landsdelen Sles-
vig, der indtager en ganske særlig rolle i Danmarkshistorien. Først forfølger hun bemær-
kelsesværdige relationer mellem vikingetidens stormandssæde ved Tissø og Nordeuro-
pas største handelsby, Hedeby ved Slesvig. Med helikopterblik udreder hun derpå med 
såvel små og sære episoder som store magtkampe, tilsat lidt dyneløfterier og skandaler, 
Kalundborg-Hvidernes specielle forbindelser til hertugdømmet Slesvig i 1200-årene. 
Og så har historien den særlige krølle, at de fleste af aktørerne ligger begravet i Sorø 
Klosterkirke.
Oprindeligt præsenterede Lisbeth Pedersen foredraget som en særopgave for Grænsefor-
eningerne i Vestsjælland og Sydslesvigsk Forening. Det blev et ganske særligt udvik-
lingsarbejde at sætte lokaliteter, hvor jeg som arkæolog og tidligere museumsleder af 
Kalundborg Museum både har gravet og gransket skriftlige kilder, ind i sammenhænge, 
der ser Vestsjællands historie ud fra nye synsvinkler. Det passer som fod i hose til mit 
nuværende arbejde som kulturhistorisk specialkonsulent, oplyser Lisbeth Pedersen. 

Lisbeth Pedersen introducerer vikingetidens stormandsæde ved vestbredden af mytologi-
ske Tissø for studerende fra Københavns Universitet. Anders Fischer foto 2011.                       

Entré for ikke-medlemmer 75 kr. Der serveres kaffe. Brød kan købes for 20 kr.
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Til medlemmerne af Sorø Museumsforening

DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING 
ONSDAG DEN 29. MARTS 2023 KL. 19.00

PÅ SORØ MUSEUM 
Indgang i porten fra Storgade 17, 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 året 2024.
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5.  Valg til bestyrelsen.
     På valg er Alan Tomlinson, Birgit B. Madsen, Henning V. Fischer og 
 Henning Bussenius-Larsen.
    

6.  Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
     På valg er 1. suppleant Vibeke Beltoft og 2. suppleant Jørgen Mogensen.

7.  Valg af revisorer.
     På valg er Preben Lemann.

8.  Indkomne forslag.  
     Evt. forslag sendes til formanden senest 1 uge inden generalforsamlingen.

9.  Evt. – uden beslutninger.

      Med venlig hilsen p. b. v.
      Niels G. Sørensen, formand

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og brød.
Lokalkoordinator Pernille Jacobsen giver informationer fra Sorø Museum.

Direktør Eskil Vagn Olsen fortæller nyt fra Museum Vestsjælland
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FOREDRAG PÅ SORØ MUSEUM

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00

Dr. Kaarsberg – læge, globetrotter og forfatter

ved Palle Birk Hansen

Hans Kaarsberg (1854-1929), læge, globetrotter, forfatter, lutspiller og fotograf, af sine 
venner kaldet ”Boergeneralen”, blev født i Skelby ved Susåen, hvor faderen var præst. 
Kaarsberg blev uddannet som læge i København og fik sin første stilling som huslæge i 
Skelby Præstegård. Han giftede sig og byggede lægebolig i Glumsø. Sorø Amtsråd hen-
tede Kaarsberg til Sorø for, at han her kunne opbygge et nyt amtssygehus, hvor lægerne 
faktisk opererede! 
Vi kender ham i dag fra Kaarsbergcentret i Sorø.

Mange danske forfattere besøgte ham i lægebo-
ligen ”Tårnet” i Glumsø. Kaarsberg skrev som 
forfatter varmt om kvinder, om fattigfolk, om 
asiatiske folkeslag. Kaarsberg rejste især i Nord-
skandinavien og i Rusland, hvor han besøgte og 
beskrev samer og kosakker. Som jæger beskrev 
han jagten på det store vildt. Kaarsbergs erin-
dringer er fascinerende læsning den dag i dag.

Entré for ikke-medlemmer 75 kr. Der serveres kaffe. Brød kan købes for 20 kr.
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Noget om to vildtbanepæle fra  
Svenstrupgård ved Korsør. 
Af Vibeke Meister Beltoft 
 
I Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 1960 har forfatteren 
Fritz Jacobsen skrevet en artikel, der handler om ejerskabet af 
Svendstrupgaard i perioden 1721 til 1855. På de sidste sider for-
tæller han om en ”stolpe 22 cm bred svær egeplanke, der øverst 
på ydersiden har været prydet med en udskæring (krone?), men 
denne er kun 5 cm høj, da planken har været ude for en afsav-
ning, enten fordi den øverste ende har være frønnet eller snarere 
fordi den skulle være plan som underlag for ”remmen”. Derefter 
er der indridset KM (Kongelig Majestæt), WB (Wildt Bane), og til 
sidst 1712 (?)”.  
 
Fritz Jacobsen oplyser, 
at stolpen har været an-
vendt i en den gang ek-
sisterende kostald- 
længe. Bygningen er 
imidlertid nedrevet om-
kring 1987, oplyser Ma-
ria Mejer, Lokalhistorisk 
Arkiv for Korsør og 
Omegn. Hvornår byg-
ningen blev opført vides 
ikke, men det må nok 
være efter 1761-62 da 
det blev besluttet, at 
vildtbanepæle fremover 
skulle hugges af sten. 
Stolpen er en af de pæle, 
der markerede det store  

 
Kongelige jagtdistrikt indtil 1761 og 1762, hvor pælene blev af-
løst af stenpæle. Fritz Jacobsen fortæller, at træpælene ifølge 
skovrider Weismann, har været 6 alen høje og 10-12 tommer i fir-
kant. De var nedgravet et godt stykke i jorden og støttet af 3 sti-
vere.  
 
På arkiv.dk er der to fotos taget af en gammel staldbygning på 
Svendstrupgaard. Det ene foto er i s/h, taget af K.B. Rasmussen 
og perioden er sat til 1970-80. Det andet foto er i farver med års-
tallet 1974.  

 
Begge fotos viser, at der var to 
vildtbanepæle indmuret i byg-
ningen. Arkivet har venligst 
stillet billederne til rådighed 
for denne artikel. 
 
I Dansk Vejhistorisk Tids-
skrift No. 15/forår 2008 har 
mag.art i historie Kirsten Eli-
sabeth Høgsbro skrevet en ar-

tikel om vildtbanepæle: 
”Vildtbanepæle – ”af 
hugne kampesten varer så 
længe verden står”. Hun 
fortæller om en pæl af 
egetræ, som er fundet ved 
nedrivning af en bygning 
på Svenstrupgaard ved 
Korsør, og fortæller, at 
pælen blev bragt til Jagt- 
og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.  
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I 2016 blev Jagt- og Skovbrugsmuseet fusioneret med Dansk 
Landbrugsmuseum på Djursland (Gammel Estrup) under navnet: 
”Det Grønne Museum”, og her befinder de to vildtbanepæle sig 
nu.  
Museumsinspektør Peter Bavnshøj fra ”Det grønne Museum” har 
venligst sendt mig et foto af de to vildtbanepæle, mens de var ud-
stillet i Hørsholm. Den røde farve ses tydeligt hvor der har siddet 
en stiver. Jeg er ikke i tvivl om, at det er årstallet 1712 der er ind-
hugget i pælene.  
 
Ved Christian V`s jagtforordning af 1688 blev der givet generelle 
bestemmelser om, at alle kongerigets vildtbaner skulle afmærkes 
med sten eller skelpæle for at markere grænserne til kongens 
vildtbaner.  
Da træpælene ikke var holdbare, blev det i 1761-62 besluttet, at 
vildtbanepæle frem-
over skulle hugges i 
sten. Her ses vildtba-
nesten nr. 26 med års-
tallet 1761. 
Stenen står i vejskellet 
til Slagelsevej 110 i 
Sorø, ud for Rødpæle-
gaard. På den modsatte 
side af vejen står der 
en vildtbanesten med 
årstallet 1762. 
 
Disse to vildtbanesten kan ikke have stået der fra begyndelsen; 
Slagelsevej var nemlig ikke anlagt endnu, den kommer først om-
kring 1790. Men den gamle landevej lå inde i Grydebjerg Skov 
cirka 100 m syd for den nye landevej. Der må vildtbanepælene 
have stået fra begyndelsen, tænker jeg.   

 
I årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1939 om Kongens 
Vildtbane, skriver Fritz Jacobsen, at ved forordning af 1688 – 
gentaget i 1732 - skulle kongens vildtbane indhegnes med pæle 
og sten. Pælene skulle være 6 alen høje og 10-12 tommer i fir-
kant. I 1690 males 63 skelpæle med krone og WB (vildtbane). 
Overførster Willumsen skriver i 1759, at der behøvedes 27 nye 
pæle i Antvorskov Amt, hvortil kræves 27 egestolper og 81 sti-
vere. Det vil sige, at hver pæl blev stivet af med tre stivere.  
Willumsen, der boede i Sorø, havde i Antvorskov Amt 3 skovri-
dere og 9 skovfogeder under sig, desuden var der specielle skyt-
ter. 
I 1760 kom en kongelig forordning der påbød, at de hidtil brugte 
træpæle skulle erstattes med pæle af sten. I 1761 fandt man frem 
til en stenhugger, Niels Michelsen fra Horsens, som påtog sig at 
tilhugge pælene og samme år blev der opsat 42 pæle og i 1762 
endnu 23 omkring Antvorskov Vildtbane. Foruden disse 65 pæle 
skulle der leveres 33 til Sorø Amts Vildtbane.  
 
I Fritz Jacobsens artikel er der en fortegnelse over de fundne 
vildtbanepæle, bl.a. nr. 26 der står i ”Rødpælegårdens” have ved 
hovedvej 1, (Slagelsevej) og overfor står nr. 25.  
Fritz Jacobsen oplyser, at hans kildemateriale er Kancelliets 
Brevbøger samt Jagtjournaler og andre dokumenter vedrørende 
Antvorskov Distrikt fra Rigsarkivets Samlinger.  
 
 
Foto: Vibeke Meister Beltoft 
 
Kilder:  
Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn. 
Artikel i Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 1939 og 1960.  
Korsør, Strejftog gennem byens historie. 1990.   
Dansk Vejhistorisk Tidsskrift No. 15/forår 2008. 
Kancelliets brevbøger er digitaliseret og søgbare.  
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Sorø kommune rummer mange sideveje, 
sideveje, der umiddelbart ser anonyme 
ud, men mon ikke alle sideveje rummer 
historier, der er interessante for også 
andre end dem, der bor på vejen? Vi kan 
jo prøve med Skyttevej i Dianalund. 
Vejen har fået sit navn efter Skyttehuset, 
Karsholtevej 19. Det navn har huset fået, 
hævder nogle, fordi der engang boede 
en mand her, der arbejdede på kanonfa-
brikken i Frederiksværk. Da dette værk 
lukkede i 1833 og huset først blev bygget i 
år 1900, kan det jo nok ikke passe. 

Lastbil med tørv ved Skyttevej 1b

Men huset har rummet en husmandsfami-
lie, og det havde stald i vestenden. Siden 
var det vognmand Frederiksen, der boede 
her, og herfra stammer den røde træbyg-

ning, der husede to biler. Enken, Ellen 
Frederiksen, blev som 80-årig berømt, 
fordi hun jog to tyve på flugt. Den ene 
slog hun over ryggen med et kosteskaft. 
På den anden side af Skyttevej ligger 
et rødt murstenshus, bygget i 1936. Her 
boede slagter TOT i mange år. 

Minkfarmen
Bag slagter Tot ligger Skyttevej 1 a, b 
og c, samt Mosevej. Engang var det alt 
sammen en minkfarm, ejet af ægteparret 
Eliasen, der boede i nr. 1 b. Det var fruen, 
Karen, der passede farmen og pelsede 
minkene. Harry Eliasen var chauffør, 
men hjalp naturligvis til på farmen. Min-
kene fik affaldskød fra slagter Bruun på 
Dr. Sells Vej og madaffald fra Filadelfia 
samt fisk fra Tissø. Det blev alt sammen 
kørt igennem en kværn, der stod ved hu-
set. Siden flyttede farmen ud på Skovbry-
net. Før Eliasens oprettede en minkfarm 
her, var der eng. Der græssede en enkelt 
ko, som hver morgen blev trukket derned 
fra et husmandssted på Skovbrynet. 
Minkfarmen på Skyttevej eksisterede 
fra 1944 og 15 år frem. På Skovbrynet 
eksisterede den indtil ca. 1967.

Jeg går ned ad en sidevej …
af Jørgen Mogensen, Dianalund
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Bag skyttehuset ligger murermester 
Christensens villa, Skyttevej 4, opført 
i 1944. Murerfirmaet Christensen og 
Sonberg, der havde oplagsplads der, 
hvor nu Skyttevej nr. 11 er, var byens 
største. Murermester Christensens kone, 
Mathilde, der levede til 2005, fødte 6 
børn. Da de blev store, blev hun en af de 
første dagplejemødre i Dianalund. Hun 
sad også i skolekommissionen og førte 
murerfirmaets regnskab foruden sit eget 
som dagplejer. 
Skyttevej 6 har en cementbort rundt 
om hele huset. Det er i virkeligheden et 
cementdæksel, der dækker hele kælder-
etagen. Huset er et selvbyggerhus, og op-
rindelig strakte pengene kun til at bygge 
kælderen for. Her boede familien indtil de 
fik flere penge og kunne bygge resten af 
huset. Kælderen er opført i 1955.

Den lille knaldhytte Skyttevej 16

Den bløde grund
Skyttevej 16 er i dag et nyt dobbelthus, 

opført af firmaet Kopp i 2020. Før den 
tid lå der en lille knaldhytte opført af ar-
bejdsmand Kristian Kristensen i 1945 af 
til dels genbrugsmaterialer. Her voksede 
hans familie op, og da enken døde i 2019 
blev hus og grund sat til salg. Men grun-
den var blød. Kun der, hvor den lille hytte 
havde ligget, var grunden fast. Resten 
var mose. Kopp måtte grave godt 4 meter 
ned, før der var fast grund. Hullet blev så 
fyldt op med en blanding af sand og ler og 
stampet for hver 20 cm. 

Elly
I Skyttevej 18 boede Elly Nielsen i mange 
år. Hun var datter af smedemesteren i 
Skellebjerg i begyndelsen af 1900-tallet, 
Hans Olsen. Det var et solidt borgerhjem 
med gedigne møbler. Da smeden blev 
for gammel til at arbejde, flyttede han 
og konen i 1924 til Frederiksberg ved 
Sorø. Elly flyttede med, ugift som hun 
var. Hun blev boende hos forældrene og 
passede dem på deres gamle dage. Da de 
døde, var hun 57 år, og da satte hun alt 
ind på at finde en mand. Hun fandt ham 
i Bromme, han hed Nielsen og hun flyt-
tede ind hos ham. De møbler, hun havde 
arvet efter sine forældre, blev stablet i et 
opvarmet rum i huset, og de to mennesker 
levede lykkeligt, indtil manden døde. Så 
købte Elly huset på Skyttevej og satte 
forældrenes møbler præcis sådan som de 
i sin tid havde stået i Skellebjerg. Efter 
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hendes død i 2009 fik jeg adgang til huset, 
idet arvingen tilbød Arkivet personlige 
papirer og fotos. At træde ind i stuen, var 
som at træde ind i en tidslomme: alt så 
ud som det havde set ud omk. 1920. Jeg 
spurgte selvfølgelig om Sorø Museum 
var interesseret i møblerne eller blot at 
fotografere stuen. Det var museet ikke. 
Men lokalarkivet har fotos og private 
papirer fra Elly Olsen, gift Nielsen. Før 
Elly Olsen flyttede ind, boede Bøgild 
Andersen her. Han var diakon og dygtig 
til at skære træfigurer.

Træhuset Skyttevej 22 under opførsel

Wegners træhus
Træhuset i hjørnet er bygget af diakon 
Wegner. Det er kun 45 m2 stort. Det 
meste af huset udgjordes af en stue og 
et soveværelse. Vægge og lofter i de to 

rum var dekoreret med malede bibelmo-
tiver, men også en plovmand, kendt fra 
datidens 500-kronesedler. Wegner trak 
sig mere og mere ind i sig selv og undgik 
helst at møde mennesker. I vor tid har hu-
set fået ny træbeklædning, men er stadig 
anderledes end de andre huse på vejen, 
ligesom haven er det. 

Dianahuset
Dianahuset ligger som nr. 24, og her endte 
vejen oprindelig. Først da Dianalund 
Andelsboligforening anlagde Sønder-
marksvej og byggede huse her, fik Skyt-
tevej en forbindelse hertil. Dianahuset er 
et tidligt forsøg på at skabe et typehus. I 
alt er der opført 12 Dianahuse rundt om i 
Dianalund, bygget af Christensen og Son-
berg efter gedigne håndværksmæssige 
principper. De blev imidlertid slået ud af 
de billigere typehuse i 60’erne i et plan. 
Skyttevej er en privat vej, og beboerne 
skal selv sørge for kloak, lys og vand, 
ligesom snerydning er noget de selv skal 
klare. Gaden fik gadebelysning da Martin 
Koldsø i nr. 24 samlede underskrifter 
hertil.

Så var der alligevel en historie i en ano-
nym sidevej. Mon ikke der kan fortælles 
lignende historier om andre sideveje i 
kommunen?

J. Mogensen 
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SORØ MUSEUM

Februar-september 2023

15-02-2023 kl. 10-16 Drop in – 2. Ver-
denskrig og hjemmelavet legetøj
21-02-2023 kl. 17-18  Slow Looking i 
Ingemann-stuen
21-02-2023 kl. 14-15.30  Samtalesaloner 
hver tirsdag fra 21/2-18/4. Påskefri 11/4
01-04-2023 kl. 11-13  Drop in – Påskejagt 
i samarbejde med Sorø Bibliotek og Sorø 
Kunstmuseum
02-04-2023 til 09-04-2023  I åbningstid 
Drop in – Påskesjov 
11-04-2023 kl. 19.00 Foredrag v/muse-
umsforeningen: Vikinger og Hvider i 
Vestsjælland – forbindelser til Slesvig
25-04-2023 kl. 19.00  Foredrag v/ mu se-
umsforeningen: Hans Kaarsberg, læge, 
globetrotter, forfatter, lutspiller og fotograf
26-04-2023 kl. 17-18.30  Byvandring – 
Besat og befriet
16-05-2023 kl. 17-18.30  Fyraftensomvis-
ning på Sorø Museum
13-06-2023 kl. 17-18  Slow Looking i 
Ingemann-stuen
04-07-2023 kl. 14-15  Byvandring – 
Klunketid i Sorø
05-07-2023 kl. 10-16  Drop in – Middelal-
derdage for børnefamilier
11-07-2023 kl. 10-11  Ferieklar med yoga

12-07-2023 kl. 10-16  Drop in – Middelal-
derdage for børnefamilier
14-07-2023 kl. 15-17  Fredagsbar
19-07-2023 kl. 10-16  Drop in – Middelal-
derdage for børnefamilier
29-08-2023 kl. 14-15  Byvandring – 
Klunketid i Sorø
05-09-2023 kl. 17-18.30  Fyraftensomvis-
ning på Sorø Museum

Følg med på: vestmuseum.dk/det-sker/ 
som løbende opdateres 

Sorø Museum inviterer til samtalesalon 
Første gang tirsdag den 21. februar.

Er du interesseret i nye bekendtskaber med historisk interesse, så er samtalesalon på Sorø Museum 
noget for dig! I hyggelige rammer mødes de samme deltagere 8 gange og forhåbentlig vil der opstå nye 

bekendtskaber til alles fornøjelse.

Vi mødes 8 tirsdage fra den 21/2 til den 18/4 kl. 14.00 – 15.30.
(11/4 holdes der påskeferie)

Emnerne i samtalesalonerne vil sende os ned af memory lane. Efter et kort oplæg, lytter vi til hinandens 
minder og historier om dagens emne mens der serveres kaffe og kage. 

• Ole Bole gik i skole
• Moder står i køkkenet, - eller gør hun?
• 48 timers arbejdsuge
• Minder og overleveringer om 2. verdenskrig
• Ferietid
• Gamle biler
• Før vi fik EDB
• Årets gang og højtider

Tilmelding til hele salonrækken nødvendig. Pris 600 kr. 
Begrænset antal pladser.

Tilmelding til lokalkoordinator Pernille Jacobsen, Sorø Museum tlf.: 61200572/ 
mail: pj@vestmuseum.dk/ eller kik ind på Sorø Museum i museets åbningstid og tilmeld dig.
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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.

 

 

COMWELL SORØ
DANIEL ANDERSEN WEBSITES ApS
SORØ AKADEMIS SKOLE
ELEKTROGÅRDEN SORØ APS
NYRUP INSTALLATION A/S
MULTILINE A/S, Sorø afd.
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
DANSKE BANK, Sorø 
LEMANN GRAFISK,  Stenlille

ALTAN.DK
SORØ VVS ApS
DANISHHIFI.DK 
ARKIPLUS A/S  
SORØ APOTEK
NORDEA, Sorø
THIELE, Sorø
PETER DUE BOLIG
EL-SALG SORØ
AIS SPROG APS


