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Nyhedsbrev, februar 2012

Årets medlemstur går til Bakkehusmuseet og Frederiksberg Slot
søndag den 29. april 2012

Kl. 09.30 kører bussen fra Torvet i Sorø. Der er plads til 50 deltagere.  
Deltagerpris: 350 kr. alt inclusive, som betales kontant ved afgang.

Kl. 11.00 er vi på Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, hvor vi får en introduktion til muse-
et, hvorefter vi selv kan gå rundt. Derefter spadserer vi til Krøgers Familiehave, Pile Allé 
18, hvor vi spiser frokost kl. 13.00. Efter frokost vandrer vi op ad bakken til Frederiksberg 
Slot, hvor vi skal være kl. 14.30. På slottet er der omvisning i halvanden time. Vi drikker 
kaffe og når Sorø inden kl. 18.00.
Bakkehusmuseet er indrettet i 1925 på en tidligere kro ved landevejen Roskilde-Køben-
havn. Oprindelig var navnet »De Rahbekske Mindestuer«. Det litterære, kulturhistoriske 
museum er indrettet i den lejlighed, hvor Kamma og Knud Lyhne Rahbek boede fra 1802 
til deres død i 1829 og 1830. Guldaldertidens store personlighede færdedes der. 
Frederiksberg Slot stod færdigt i 1703 og er siden ombygget. Sit nuværende udseende 
fi k slottet i 1828 – dog blev det allerede i 1799 gulpudset. Hærens Offi cersskole »bor« på 
slottet fra 1867. Vi skal bl.a. se Riddersalen, Marmorbadet, Det Kinesiske Værelse, Barok-
kirken og Prinsessernes Pandekagekøkken.
Bindende tilmelding - gerne på e-mail - fra d. 11. februar til senest den 15. april til 
undertegnede, – se adresse m.v. til venstre herfor på »lodret linje«. Turen anbefales ikke 
til dårligt gående.

Niels G. Sørensen

Indkaldelse til generalforsamling den 1. marts: se side 3
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FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 KL. 19.30

Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark
ved museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum

Når man fl yver lavt hen over landskabet, kan man se en masse spor af vore forfædres virke 
i de grønne marker – bebyggelser, grave, marksystemer, forsvarsanlæg og meget mere. 
Kom og hør hvordan det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt på Holstebro Museum 
skal afdække mulighederne i luftfotoarkæologien i Danmark. Der orienteres om projektet 
og fremlægges foreløbige resultater fra fl yvninger, laserscanninger m.m. 
Foredraget ledsages af luftfotos fra vores fl yvninger med masser af spor af menneskers 
aktiviteter fra stenalder til nutid.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med 
Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og 
Folkeuniversitetet.

Entré for ikke-medlemmer er 40 kr.
I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

Til medlemmerne af Sorø Museumsforening

Der indkaldes til GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 1. MARTS 2012 KL. 19.30

i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø

Dagsorden:
Valg af dirigent.1. 
Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.2. 
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.3. 
Fastsættelse af kontingent og budget for år 2013. 4. 
Bestyrelsen foreslår årskontingentet hævet til 200 kr. (dækker højst et par i samme  
husstand)  og uændret årskontingent på 500 kr. for fi rmaer.

Valg til bestyrelsen:  5. 
På valg er Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Niels Karup.

Valg af bestyrelsessuppleanter: 6. 
Der er p.t. kun en 1. suppleant (John Schou Hansen).

Valg af revisorer: 7. 
På valg er Niels Steen Jensen.

Indkomne forslag: 8. 
Eventuelle forslag sendes til formanden inden den 10. februar 2012 (20. februar 
accepteres).

Evt. – uden beslutninger.9. 

Museumsdirektør Ea Stevns Matzon, Sydvestsjællands Museum, informerer.
Der serveres øl/vand – senere kaffe med brød.

Der vedlægges girokort til betaling af kontingent for 2012: 150 kr. og 500 kr. for fi rmaer.
Betalingsfrist er den 1. marts 2012.
Husk ved indbetaling: 
DET ER VIGTIGT, AT KASSEREREN KAN SE, HVEM DER HAR BETALT.

Venlig hilsen
Niels G. Sørensen, formand

Fra Sorø Museum bringes følgende:
Fra Sorø Museum er der et ønske om at knytte fl ere frivillige til museets formid-
ling. Vi forestiller os dels et korps af »gamle«, der er gode til at fortælle børn om 
udvalgte temaer eller emner fra deres egen barndom ved forskellige lejligheder. 
Det kan være til jul, hvor vi har børnehaver på besøg, eller i forbindelse med 
ferieaktiviteter for børn. Vi kunne samtidig ønske os et samarbejde med Muse-
umsforeningen om et sommerarrangement i museets gård sidst på sommeren. I 
stil med julegløggdagen i december, kunne vi invitere relevante foreninger til at 
stå sammen i museets gård og servere kaffe og hjemmebag, hvor der samtidig 
foregik noget kulturhistorisk relevant.

Ea Matzon
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GRÆNSEFORENINGEN FOR SORØ OG OMEGN i samarbejde med 
Sorø Museumsforening, Gl. Sorø Amts Arkæologiforening, 

samt IDA, Ingeniørforeningen i Danmark

Studie- og oplevelsestur til Sydslesvig og Ditmarsken 
21. - 24. maj 2012

Program:

der er frokost på den spændende 
gamle frisergård »Roter Haubarg« 
(inkl.). Efter frokost rundtur på 
Eiderstedt med besøg på det impo-
nerende dæmnings- og sluseanlæg 
Eidersperrwerk og evt. et kort besøg 
i Tønning.

kl. 19.00:  Middag på hotellet (inkl.).

3. dag.  Onsdag den 23. maj

kl. 09.00:  Heldagstur til Ditmarsken. Vi 
besøger først byen Lunden, med 
St. Laurentius kirken fra det 12. 
århundrede.  Derefter videre til 
Dusendüwelswarf, hvor Kong Hans’ 
tropper led et forsmædeligt nederlag 
til Ditmarskens bondehær i 1500. 

kl. 11.30:  Meldorf, Ditmarskens gamle 
hovedstad. Vi skal se domkirken 
fra 1200-tallet og Arabiens-fareren 
Carsten Niebuhrs grav. Mulighed 
for at besøge Dithmarscher Lan-
desmuseum. Frokost på egen hånd i 
Meldorf.

kl. 14.00  Vi kører mod sydvest ud i marsken 
til Friedrichskoog og på hjemvejen 
gør vi et stop i Heide. 

kl. 19.00:  Afslutningsmiddag på hotellet 
(inkl.).

1. dag.   Mandag den 21. maj

kl. 07.15:  Busafgang Rødtjørnevej/Rønvej, 
Frbrg., Sorø. Kl. 07.30 Bustermina-
len, Rådhusvej, Sorø.    

 Morgenkaffe i bussen (inkl.). 
kl. 09.45:  Rødby Færge.
kl. 11.30:  Frokost hos slagter Petersen i Ma-

lente (inkl.).
kl. 13.00:  Sejltur gennem de 5 søer fra Malente 

til Plön (inkl.).
kl. 17.30:  Ankomst Hotel am Schlosspark 

IIII i Husum.
kl. 18.30:  Middag på hotellet (inkl.). Efter mid-

dagen guidet tur i det gamle Husum.

2. dag.  Tirsdag den 22. maj

kl. 09.00:  Efter morgenmaden kører vi til 
Friedrichstadt, får en guidet tur i den 
gamle hollandsk prægede by og en 
sejltur på kanalerne (inkl.).                  
Herefter kører vi til Eiderstedt, hvor 
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4. dag.  Torsdag den 24. maj

kl. 09.00:  Afgang fra hotellet. Det 
er hjemrejsedag, men på 
vejen er der tid til fl ere 
oplevelser. Først kører 
vi til Niebüll, hvor både 
bus og passagerer kører 
med tog over Hinden-
burgdæmningen til Sild. På Sild bliver vi modtaget af den stedlige danske 
præst Jon Hardon Hansen, som vil fortælle om og vise os øen inden vi kører 
til byen List på nordspidsen. Herfra tager vi med færgen til Rømø. Undervejs 
på færgen er der mulighed for frokost for egen regning. Fra Rømø går turen 
over Storebælt direkte til Sorø. Hjemkomst ca. kl. 17-18.

Pris kr. 3790,00 pr. person i dobbeltværelse med enkeltværelsestillæg kr. 410,00 om-
fatter: III el. IIII bus med fl ystole, kaffemaskine mm, 3 overnatninger m/mor-
genmad på godt IIII hotel, 3 x 3 retters middag/buffet, 2 x frokost og alle udfl ugter 
med de i programmet nævnte entreer. Alle drikkevarer ekskl. Ret til mindre ændringer 
forbeholdes.
 
Forbehold for ændringer i gældende skatter, afgifter og valutakurser, samt mindre æn-
dringer i programmet. Operatør: Ørslev Gruppe og Specialrejser, som udsender faktu-
ra efter tilmeldingsfristen. Husk pas! (Evt. supplerende rejse- og afbestillingsforsikring 
kan bestilles hos Ørslev).

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Poul V. Andersen 5783 2774, pv.andersen@
gmail.com senest 9. marts 2012. – Hurtig tilmelding tilrådes! Sidste års tur fi k vi ud-
solgt på under 14 dage!

FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
TORSDAG DEN 26. APRIL 2012 KL. 19.30

Bogbrændingen i Sorø              
ved cand. mag Helge Torm, Sorø 

Bogbrænding, hvad enten det er Biblen eller Koranen, det går ud over, er et aktuelt og 
særdeles risikabelt fænomen i verden i dag, men der var engang, hvor den lille by Sorø 
kunne være med! Det var i december 1939, da den respekterede og allerede i samtiden 
navnkundige Ankerhus-forstander Magdalene Lauridsen gik over gevind og optrådte 
som bogafbrænder – af skønlitteratur.

Begivenheden vakte straks megen op-
sigt, dog mest i hovedstadspressen, men 
er siden stort set gået i glemmebogen.

Hvad skete der egentligt? Hvad gik op 
i luer og hvor og hvorledes, og hvad var 
baggrunden? Magdalene Lauridsens ad-
færd belyses også på det personlige plan. 
Desuden er der tale om et stykke bibliotekshistorie, som ikke hører til i den rosværdige 
ende af skalaen.
Handlingen som sådan sættes undervejs ind i en større historisk kontekst, både nationalt 
og internationalt.

Cand. mag. Helge Torm, der i den senere tid har forsket i emnet med henblik på en artikel 
til det 2-årlige fagtidskrift »Bibliotekshistorie«, der udkommer igen i år, fremlægger her 
resultaterne for offentligheden i Sorø.

 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Folke-
universitetet.
Entré for ikke-medlemmer er 40 kr.
I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.
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Onkel Haralds Tog 
Af Niels Karup

I 1950’erne var interessen for modeltog enorm. Måske skyldtes det, at jernbanerne 
dengang stadig stod for en stor del af landets gods- og passagertransport og samtidig var 
det elektroniske legetøj 
ukendt. Der var dog den 
hage ved togene, at især 
de mekaniske og ikke 
mindst de elektriske tog 
var temmelig dyre. Men 
hvad gjorde så en dreng, 
der var tabt for tog, når 
hverken lommepenge eller 
avispenge rakte til disse 
meget dyre tog? – Jo, træ-
tog, som man selv kunne 
skubbe over gulvet, var en 
mulighed. Det gav også en 
vis frihed, ingen binding 
til skinner og samtidig var 
det solidt. 
Og netop først i 50’erne handlede en legetøjsbutik i hjembyen Horsens med flotte 
trælokomotiver og -vogne med det rare og hyggelige navn ”Onkel Haralds Tog”. Det var 
et tog af dimensioner. Stort, solidt og rummeligt, som blev markedsført under mottoet 
»Det holder mens det kører« – og det gjorde det, for det er noget mere solidt end dagens 

modelbyggeri. Tag og gulv af fyrrebrædder, 
vognsider og gavle af 5 mm finer og undervogn 
- eller rettere akselholdere - af træklodser og hjul 
drejet af bøgetræ eller andet hårdt træ. Puffer 
af papsøm med en stump rør, koblinger simple 
kroge hhv. øjer. I bunden af togets lokomotiver 
og vogne var der klæbet en seddel, der viste de 

herligheder, man kunne anskaffe sig.

For mit vedkommende blev det ”kun” til det på bil-
lederne viste rangerlokomotiv og 3 godsvogne.
 
Inden jeg kommer nærmere ind på hvem ”Onkel 
Harald” var, må jeg fortælle lidt om vores – min 
brors og vores kammeraters leg med det. For toget 
stod sjældent stille, det fremgår vist også tydeligt 
af sliddet på toget. Der blev leget med det tidligt og 
silde, det hændte, at underboen klagede over støjen 
fra togets kørsel i lejlighedens rum, der var uden 
tæpper, og det har støjet, må jeg medgive. Vognene 
var så store, at der kunne læsses gods og passagerer 
ind i dem på ”stationerne”, som blev placeret på pas-
sende steder i lejligheden og på den måde blev der i 
vores fantasi leget rigtig jernbane.

Men hvem var så ”Onkel Harald”? – Ja, fabrikanten hed Harald Ahlmann-Ohlsen 
(HA-O) (1906-1990) og toget blev produceret i Hellerup i perioden 1941-1954. HA-O 
var før krigen generalagent for et tysk familiefirma, der hed Ahlmann, som fremstillede 
sanitetsudstyr. I begyndelsen af krigen blev der stillet krav fra tysk side om, at HA-O 
skulle melde sig ind i Nazistpartiet, men han havde mod og mandshjerte nok til at afslå 
kravet. Afslaget kostede agenturet, og han måtte finde på noget andet at lave, og det blev 
så produktion af trælegetøjstoget Onkel Haralds Tog. 
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HA-O var en opfindsom og idèrig mand med mange kompetencer. Ved fremstillingen 
af lokomotiverne og vognene tog han udgangspunkt i den »ægte vare«, forbillederne 
var nemlig DSB vogne og lokomotiver fra perioden 1900 – 1944. Delene blev skåret 
ud hos snedkermester Hjalmar Christensen på Strandvejen i Hellerup lige ved Tuborg. 
Farverne blev leveret af farvehandler Frederiksen på Hellerupvej diagonalt over for Al-
lers bygning. Hjulene blev lavet af en trædrejer og leveret i store kartoffelsække. Kullet i 
tenderen til ekspreslokomotivet blev lavet ved at blande grus og beton, som efter tørring 
blev malet sort. 
De enkelte dele til lokomotiverne og vognene blev derefter samlet og malet hjemme i 
kælderen hos »Onkel Harald«. Det siges, at mange af dem, der kom og malede vogne i 
besættelsestiden, var modstandsfolk, der så havde papir på, at de var malere. Desuden er 
der blevet malet vogne og hjul i mange hjem i Hellerup og omegn, så på et tidspunkt var 
der tale om en omfattende produktion.
At kaste sig ud i egen virksomhed på det tidspunkt har krævet stort mod og megen vilje, 
især når man tager situationen i betragtning, vareknaphed, rationering, eget hus og en 
familie der skulle have noget at leve af.

»Onkel Harald« har tydeligvis været fascineret af tog. HA-O’s datter Alette Ahlmann-
Ohlsen skriver: »Jeg har ingen anelse om, hvorfor min far valgte legetøj, men jeg har en 
fornemmele af, at tog var hans ”hobby”, han havde en grammofonplade med lyde fra 
forskellige lokomotiver og kunne selv lave lyde som et dansk damplokomotiv, der starter 
op.« 
Alette beretter desuden: »Min far havde ingen uddannelse, bohemeagtig, han læste 
enormt meget, historie, astrologi, Denekes teori o.s.v. Var særdeles praktisk og hæn-
derne vendte særdeles godt på ham. Hans fantasi fejlede ikke noget. Vi elskede, når han 
fortalte hjemmelavede eventyr. Han kunne tegne, malede (kunstmaling) og dyrkede 
musik.”
Alette fortæller følgende om selve fremstillingen: »I det kælderrum, hvor vi sov under 
luftangreb under krigen, blev der oprettet værksted. Et langt bord i midten, reoler hele 
vejen rundt langs væggene og store sække med det ”rå” trætog og hjul og skorstene etc. 
Rundt om bordet sad alverdens forskellige mandfolk og malede og hamrede på livet løs 
dag og nat. På grund af vrøvl med naboen til den ene side, et ældre enligt ægtepar, som 
ikke kunne klare støjen, når der blev hamret osv. i kælderen, blev min far nødt til at flytte 
værkstedet uden for huset.” Først flyttede værkstedet til kælderen under en legetøjsbutik 

i nærheden, og siden flyttede det til en kælder 
på Ærenprisvej tæt på Kildegårds Plads.
Efter krigen købte Onkel Harald en Ford 
Anglia og kørte selv ud og afleverede ordrerne 
til legetøjsbutikker i København og omegn, 
for på denne tid var det kun i dette område, 
man kunne købe toget. Men senere udvidede 
han salgsområdet til provinsen. I ”Legetøjs 
Tidende” fra september 1946 annonceres der for 
toget således: 

Og i en medfølgende artikel i ”Legetøjs 
Tidende” skrives der: ”Det er glædeligt for 
Legetøjsbranchen, at der bringes Artikler paa 
Markedet, som er let sælgelige, og som straks 
bliver saa godt modtaget af vore kunder, som 
Fabrikant Harald Ahlmann-Ohlsens »Onkel 
Haralds Tog« gør. Salget, der sker fra Svejagervej 16 i Hellerup (Tlf. Helrup 2400), har 
hidtil kun kunnet ske til en snæver Kreds af Legetøjshandlere, men Virksomheden er 
nu saa godt i gang, at der kan optages nye Kunder indenfor Legetøjsbranchen. Hoved-
forhandler for provinsen er: Oversøisk Kurve- og Bambus-Industri, Toldbodgade 12, 
København K. Telefon C. 9397. Og således kom toget også til provinsen, hvor bl.a. jeg og 
mange andre ligesindede fik mulighed for at købe det.
Først i 1950’erne blev konkurrencen fra mekaniske og elektriske modeltog mærkbar på 
grund af den øgede købekraft og HA-O sendte ”Onkel Haralds By” på markedet. Det 
var tanken, at dette produkt skulle udfylde hullet fra den svigtende afsætning af trætoget. 
Træhusene kunne  bruges både til Onkel Haralds Tog og til elektriske og mekaniske tog. 
Da produktionen af legetøj ophørte i 1954, brugte HA-O sine kreative talenter andre ste-
der, bl. a. blev det til et samarbejde med Ocean regntøj, hvor Harald som den første fandt 
på at trykke firmanavn og logo på ryggen, så når du ser en håndværker med et firmalogo 
på ryggen, så stammer idéen fra »Onkel Harald«. 
Lokomotiver og vogne fra Onkel Haralds tog kan stadig købes på nettet, bl. a. hos Lau-
ritz.com.

Kilde: hjemmesiden www.onkelharaldstog.dk
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Vildtbanepæle – vildtbanesten
Af Niels G. Sørensen

Sidste år fi k jeg foræret en udførlig beskrivelse af vildtbanepælene eller vildbanestenene 
på de tidligere kongelige vildtbaner i Antvorskov og Sorø. Det er pens. skovfoged Jens Ole 
Christiansen, Nørre Snede, som har udgivet hæftet i 2004.  Fra dette hæfte har jeg hentet 
en stor del af oplysningerne i det følgende.

Efter reformationen i 1536 tilfaldt klosterjorden kronen, dvs. kongen. Fr. 2. oprettede på 
en del af disse jorder jagtområder, hvor vildtet var fredet. Da det var forbudt almindelige 
mennesker at drive jagt på kongens arealer, måtte man markere jagtområdernes grænser. 
Det blev gjort med 2 meter høje træpæle af egetræ eller fyrretræ. Pælene var ca. 26 cm 
tykke og stod med 1½ - 2 km afstand, ofte på højtliggende steder, så de var lette at se.

Det vides, at der var vildtbaner på Fyn, Lolland-Falster og Bornholm. Desuden i Nord-
sjælland, Odsherred, Vordingborg, Skanderborg, Dronningborg ved Randers, Kolding-
hus, Haderslev, Angel og Slesvig samt Antvorskov og Sorø. Især hjortevildt var man inte-
resseret i, og kødet blev nedsaltet og anvendt i kongens husholdning. Lokale måtte se til, at 
ulve og ræve angreb husdyr, og at hjortene åd af bondens afgrøder på mark og i have.  Man 
måtte ikke indhegne sin have med spidse stager, da hjortevildtet kunne tage skade. Hunde 
skulle ”lemmes”, dvs. et af forbenene skulle afhugges ved knæet, så hundene ikke jagede 
vildtet. Menigmand blev straffet strengt, hvis han drev jagt på vildtbanerne.

De store træpæle brød folk sig selvfølgelig ikke om, og mange blev fjernet. Andre pæle 
gik til med tiden. I begyndelsen af 1700-tallet var der næsten ikke fl ere tilbage. Det blev så 
besluttet at opstille pæle af sten. Det var især under Chr. 6. og Fr. 5., at stenpælene opstil-
ledes. Der er stadig mange vildtbanesten tilbage. Højden er oftest 1,5 m – 2,5 m. Nogle 
står ude i landskabet, andre ved huse og gårde. Alle er fredede.

Stenhuggere udførte inskriptioner. Stenene i Antvorskov og Sorø Vildtbaner er hugget 
af Niels Mikkelsen i Horsens. Som regel er der øverst en krone; derunder kongens mo-
nogram og vildtbanens navn. Så følger W B, som står for vildtbane og årstallet for op-
sætningen. Nederst står som regel stenens nummer i rækken. Eksempelvis står der på 

den 2 meter høje pæl fra Sorø Vildtbane 
ved Pælegården i Munke Bjergby Sogn 
under kronen: 

F5 SA WB 1762 N 21. Altså er pælen 
eller stenen sat op i kong Frederik den 
5.́ s regeringstid ved Sorø Amts Vildt-
bane i 1762, og den er sten nummer 21. 
Stenene vender forsiden ind mod vildt-
banen, og de udhugge-de felter har nok 
været malet i en cinnoberrød farve for at 
modvirke mosdannelse.

Stenene er forskellige. I Odsherred er de 
tykke og lave – omkring en meter. En 
sten i Antvorskov Vildtbane er 3 meter. 
Den står i Lovsøparken i Korsør by og 
er sikkert fl yttet dertil. Stenene går om-
kring en meter i jorden. Så stenen i Kor-
sør er meget stor. Stenene i Antvorskov 
Vildtbane har ikke ens tekst. Nogle sten 
har fx indhugget AA WB (Antvorskov 
Amt Wildtbane), andre bærer teksten 
ANDTVORSKOV A W B. På nogle 
sten læses ANDTVORS AMTS W B. 

Antvorskov Vildtbane opstod på jord fra 
Antvorskov Kloster, hvor Fr. 2. boede og 
gik på jagt i årene 1580 – 1588 og gjorde 
klosteret til et slot. Stenpælene blev op-
sat i 1761 og 1762. Vildtbanen strakte 
sig fra Store Bælt og omtrent til Sorø. I 
nord-syd gående retning fra Dianalund 
til Fuglebjerg. Der kendes 35 sten, og de 
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fl este kan ses i området. Dog er to sten - nr. 16 og 19 - udstillet på Jagt – og Skovbrugsmu-
seet i Hørsholm, og sten nr. 12 står på Holsteinborg. Et fi nt eksemplar er sten nr. 26, som 
står ved Rødpælegård i Haverup umiddelbart nord for den gamle landevej mod Slagelse. 
Overfor – på sydsiden af landevejen i Grydebjerg Skovs nordvestlige hjørne står også en 
sten. Den tilhører Sorø Vildtbane og har nummer 25. 

SORØ VILDTBANE
Alle stenene i Sorø Vildtbane er opsat i 1762 
i kong Fr. 5́ s regeringstid (1746-1766). Det er 
usikkert, om Antvorskov og Sorø har været én 
vildtbane. S A kan jo både betyde Sorø Amt 
og Sorø Akademi.  I sidste tilfælde markeres 
det jagtdistrikt, hvor akademiet havde sine 
jorder. Distriktet går fra Tersløsegård over 
Munke Bjergby, Ugerløse, Vielsted, Gyrstin-
ge, Sigersted, Alsted, Frederikskilde, Topshøj, 
Haverup, Bromme til Ødemarksgård. Det er 
dog sandsynligt, at S A står for Sorø Amt og 
her tænkes på amtet, som det så ud i 1798.

Der ses i alt 17 vildtbanesten i området. Dog er 
Nr. 4 fra Gyrstinge fl yttet mange gange og ses 
på Ingemannsvej 61 i Slagelse. Den sten med 
det højeste nummer, som kan ses i dag, er sten 
nr. 33, som står ved Oldengården, Sigersted, 
og vender forsiden ind mod banen. Dette tyder 
på, at den står på sit oprindelige sted.  Den står 
inde i et slåenhegn på sogneskellet mellem Si-
gersted og Fjenneslev sogne. 

I den nuværende Sorø Kommune står der i 
alt 12 vildtbanesten, hvoraf stenene nr. 25 
ved Haverup, nr. 28 ved Alsted Mølle, nr. 21 

ved Pæle-
gård, Munke 
Bjergby Sogn, 
og nr. 15 ved 
Munke Bjerg-
by præstegård 
samt nr. 16 ved 
indkørslen til 
Tersløsegård 
er velholdte og 
ret nemt kan 
beses.

Mellem 
stenene med 
inskriptioner 
har der stået 
såkaldte mel-
lemsten, som 
fx stenene ved 
Dambro, hvor 
der også er to 

vildtbanesten i ringe stand, og vest for Alsted Mølle ved privatvejen til Frederikshaab gl. 
Klædefabrik.

PÅ SKOVTUR
Et smukt eksemplar opmalet med rød farve er der i Topshøj Skov, Lynge Sogn. Denne 
sten har nr. 23 (foto øverst t.v.). Den kan fi ndes i det nordvestlige hjørne af skoven, et par 
meter fra skelgrøften og ca. 100 meter fra nordskellet. Den har front mod nord og menes at 
stå på sit oprindelige sted. At se denne sten kræver blot en lille skovtur. Om sten nr. 23 og 
især om sten nr. 30 i samme skov (foto t.h.) kan interesserede læse i ”Jul i Sorø” fra 2007, 
hvor Helge Torm, Sorø, har skrevet artiklen ”Vildtbanepælene i og ved Topshøj Skov” og 
hvor de 2 fotos er hentet.

Sten ved Dambro N.f. Sorø
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Nyhedsbrev fra
Sammenslutningen af Musumsforeninger
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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.
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