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Nyhedsbrev, september 2012

Hermed udsendes museumsforeningens nyhedsbrev september 2012. Denne 
gang har de to suppleanter til bestyrelsen, John Schou Hansen, Vanløse pr. 
Nyrup, og Jørgen Mogensen, Dianalund, skrevet artikler.

På side 2 og 3 omtales efterårets to foredrag. Vi håber at se mange medlemmer 
til disse aftener. Det bliver spændende at høre om udgravningerne i Køben-
havn i forbindelse med Metroens anlæggelse. Interessant bliver det også at 
høre om fund og udgravninger ved Næsby ved Susåen.
Vi har denne gang planlagt foredragene til afholdelse i november måned.

Den traditionelle gløggdag finder sted på Sorø Museum søndag den 16. de-
cember kl. 13-16. Alle er velkomne.

Busturen til Frederiksberg i april blev en succes. Vi takker for opbakning 
og det gode humør på turen. Bestyrelsen påtænker at lade næste års bustur 
gå til Skåne – sikkert til området ved Skanør. Om turen fortælles der i næste 
nyhedsbrev, som udsendes til februar 2013.

Bemærk efterlysningen fra museet om frivillige til december-arrangementer. 
Vi håber, at nogle får lyst til at være med – tilmelding senest 15. september.

På vores hjemmeside www.sormus.dk findes mange informationer – se fx 
fotos fra busturene og genlæs de tidligere nyedsbreve.

Niels G. Sørensen
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FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2012 KL. 19.30

Nyt fra ”Metro-udgravningerne” i København
ved arkæolog Camilla Haarby Hansen, Københavns Museum

FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 KL. 19.30

 
Arkæologi omkring Næsby Kirke

ved museumsinspektør Kasper Wurr Sjernqvist, Næstved Museum 
  

Sommeren 2010 har Næstved Museum foretaget arkæologisk udgravning ved 
Næsby Kirke i forbindelse med et byggeprojekt. Museets arkæologer ledte som ud-
gangspunkt efter spor af en højmiddelalderlig stormandsgård, da stedet er oplagt 
til en sådan. Der fremkom dog ingen entydige spor efter en sådan, men til gengæld  
fandt man flere spændende ting, heriblandt fundamentrester fra den senmiddelal-
derlige Næsbygård og en begravelse udenfor Kirkegårdsmuren.

Gennem de sidste 3-4 år er der desuden indkommet en stor mængde rigtig flotte 
Danefæ fra især højmiddelalder, fundet med metaldetektor fra Næsby. Disse nye in-
formationer er med til bedre at belyse Næsbys opståen, dens historie og  virke. Det 
bliver også muligt at lave en bedre sammenligning med andre af de små landsbyer 
langs med Susåen som f.eks. Vrangstrup, hvor de højmiddelalderlige fund også er 
mangfoldige.

Har der mon ligget en kongsgård ved denne del af Susåen? Hvilken betydning har 
de middelalderlige landsbyer langs Susåen haft og har området fungeret som knu-
depunkt for handel langs Susåen? Og hvorfor finder vi kun meget få fund fra den 
tidlige middelalder?

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

(Foto: Københavns Museum)

I forbindelse med anlæggelsen 
af Metro Cityringen har Køben-
havns Museum siden 2009 været 
i gang med udgravninger flere 
forskellige steder i byen. Assi-
stens Kirkegård-undersøgelsen 
er overstået, på Kongens Ny-
torv graver man endnu lidt, på 
Rådhuspladsen er feltarbejdet 
netop tilendebragt og på Gammel 
Strand er man så småt gået i gang 
med de arkæologiske undersø-
gelser. I foredraget præsenteres først vigtige resultater fra Assistens Kirkegård og 
Kongens Nytorv og perspektiverne for undersøgelserne ved Gammel Strand frem-
lægges. Herefter går vi mere i dybden med en lang række af de spændende resul-
tater og fund, der er gjort ved udgravningen på Rådhuspladsen – fra de tidligmid-
delalderlige begravelser og de store fundamenter fra forskellige faser af Vesterport,  
til renaissancens vandmølle  og de metertykke affaldslag i voldgraven.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og 
Folkeuniversitetet i Sorø.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.
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Frederik VII i Ruds Vedby

I vor kommune står der i det offentlige rum to mindesmærker for grundlovens gi-
ver, Frederik VII. På torvet i Sorø står en statue i blik og på hjørnet af Slagelsevej 
og Rudsgade i Ruds Vedby står en buste i kobber.
Busten i Ruds Vedby er skabt af billedhuggeren Theobald Stein, der har skabt en 
række andre kendte værker, bl.a. statuen af Ludvig Holberg foran det kgl. Teater, af 
Niels Juel foran Nationalbanken og af biskop Mynster foran Københavns Universi-
tet. I 1870 skabte han busten af Frederik VII til Ruds Vedby. 

anlagt grundlovsmøde søndag den 12. juni 
1870. Desværre var det et forfærdeligt vejr 
den dag, så festen blev ikke så storslået som 
planlagt. 

Festen startede pompøst nok med et optog 
af samtlige skytter i Løve herred og af vå-
benbrødrene fra Sorø. På den egentlige fest-
plads, der åbnedes kl. 14.30, var der taler 
af lærer Hansen fra Ørslev samt af folke-
tingsmændene Müller, I.A. Hansen og Lars 
Dinesen. Herefter gik forsamlingen hen til 
Slagelsevejs udmunding i Rudsgade, hvor 
selve afsløringen fandt sted. Her talte ka-
pellanen ved Ruds Vedby og Reerslev kir-
ker, pastor Rørdam.
Derefter var det meningen, at man skulle 
deltage i et festmåltid i et telt på festplad-
sen. Maden var tillavet i Geltzers store kro1. På grund af det dårlige vejr tog mange 
imidlertid hjem. Der var ellers både »harmonimusik«, keglebane og et dansetelt. 
Der var også sørget for gode parkeringsforhold til vognene, ligesom der var folk til 
at passe hestene, der trak disse vogne. Det kostede 1 RDL (8 skilling for børn) at 
komme ind på festpladsen. 

Jørgen Mogensen, 2. suppleant til museumsforeningens bestyrelse

Kilder: Sorø Amtstidende 8. og 14. juni 1870
Weilbachs kunstleksikon bind 8 side 54ff
Jørgen Mogensen: Langs landevej 255 bind 12 side 81ff (om Ruds Vedby kredsen)

Fotografier: 
Side 5: Statuen som den ser ud i nutiden (foto: Jørgen Mogensen)
Side 4: Postkort fra omk. 1910, ukendt fotograf

1  Geltzer drev Ruds Vedby kro. Her var der også hvidtølsbryggeri, købmandshandel og grovvare-
handel. Det var også foran denne kro, at valghandlingen i Ruds Vedby kredsen fandt sted. 

Ruds Vedby var dengang hovedstad i Ruds Vedby kredsen, eller Holbæk Amts 
3. valgkreds som det officielle navn var. Dette var en udpræget venstrekreds og 
højre fik aldrig valgt en mand her, selvom venstregrupperne ofte stillede både 2 
og 3 kandidater og dermed splittede stemmerne. Det var beboerne i Ruds Vedby 
kredsen, der havde samlet penge ind til busten. Denne blev afsløret ved et stort 
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Fælledbjerggård Vanløse pr. Nyrup. (Fællebjerggård)
Kannikevej 7    Matr. Nr. 2 og 14 A

 
 
 

Efter den tids skik og brug blev der udfærdiget en meget omhyggelig aftægtskon-
trakt, der vidner om en nøjsom tid. Bl.a. dette at en bilæggerovn var udlejet til 
Smeden i Gyrstinge. Det var altså ikke alle, der havde råd til at købe en kakkelovn, 
så man måtte nøjes med at leje.
 
Kontrakten lød i sin helhed således:

§ 1.
Som vederlag for en del af købssummen for den min tilkommende svigersøn Peder 
Pedersen af Førslev, d.d. af mig tilskødet selvejergård Fælledbjerggård kaldet, på 
Vanløse Bys Mark, Stenmagle Sogn, Sorø Amt, har jeg for min livstid betinget mig 
følgende aftægt, der skal hvile med 1. prioritets Pantret på bemeldte Fælledbjerg-
gård med tilliggende samt besætning og inventarium nemlig:

1. Fri bolig i et hus på 4 fag, som opføres af nye og forsvarlige materialer, 
hvilket hus indrettes således; 2 fag til stue, hvori indsættes 2 fag nye og tætte 
vinduer. 1 fag til køkken og skorsten og 1 fag til brændehus.

Bygningen forsynes desuden med tætte og gode døre af nye fyrrebrædder ligesom 
også stuen og køkkenet forsynes med loft ligeledes af fyrrebrædder.

Bemeldte 4 fag hus, som Peder Pedersen, eller gårdens tilkommende ejer, bestandigt 
for egen regning forsvarlig skal vedligeholde, bliver at opføre enten i umiddelbar 
forbindelse med gårdens bygninger eller ikke over 4 favne fra samme. Til haveplads 
forbeholder jeg mig en halv skæppe land, (ca. 345 m2) hvor jeg selv finder for godt.

Da jeg imidlertid foreløbig erholder bopæl i selve gården, bestemmes det herved at 
Peder Pedersen eller tilkommende gårdens ejer skal have det ommeldte 4 fags hus 
i det hele opført og indrettet på den foran førte måde et halvt år efter at jeg den 1. 
maj forud har forlangt sådant.

Skulle desuagtet denne forpligtigelse ikke blive efterkommet, skal vedkommende 
være ifalden en mulkt (bøde) af 1 rigsdaler til Stenmagle Sogns Fattigkasse for hver 
dag efter den foran bestemte tid, som hengår indtil huset er opført.

Fælledbjerggård var den første af egnens gårde, som blev selvejende, idet Peder Jen-
sen købte gården i 1806 af Kammerherre Neergård, Bonderup, for 700 Rigsdaler.
(En anden kilde skriver, at prisen var 800 Rigsdaler). Det var på det tidspunkt et ret 
ukendt fænomen og Peder Jensen var genstand for megen spot fra de øvrige fæstere, 
som dog efterhånden fulgte trop.

I 1824 overgik gården til en mand, der hed Jens Andersen. Gift med Peder Jensens 
datter. Hvad gården dengang kostede er der ingen oplysninger om, men Jens An-
dersen, der allerede på dette tidspunkt var enkemand, overdrog i 1849 ejendommen 
til sin svigersøn Peder Pedersen af Førslev for 3004 Rigsdaler, plus en aftægt til en 
værdi af 400 Rigsdaler for en 5-årig periode. Men da Jens Andersen nød sin aftægt 
i ikke mindre end 23 år, blev det således et ikke ringe tillæg til købssummen.

Fælledbjerggård 2012.  –  Foto: John Schou Hansen
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b. I årlig aftægt leverer og udreder Peder Pedersen eller tilkommende gårdens ejer 
til mig:

1.) 3 Tdr. rug, 2 Tdr. byg og 1 Tdr. malt, af gode sunde og forsvarlige varer, hvoraf 
den ene halvdel leveres mig den 1. maj og den anden halvdel hver 1. november.

2.) 4 lispund (1 lispund = ca. 8 kg.) røget mellem flæsk, 1 lispund ost, 1 lispund smør 
og 1 lispund dyretalg, ligeledes af gode sunde og forsvarlige varer. Flæsket og osten 
leveres hver 11. november og det øvrige med den ene halvdel hver Pinsedag og den 
anden halvdel hver Mortensaften.

3.) 10 læs god tørv på høstvogn og ½ favn frisk kløvet bøgebrænde, frit hjemkørt 
samt afleveret hver Mikkelsdag på det sted jeg forlanger det.

4.) 5 Rigsdaler hver 1. maj og 5 Rigsdaler hver 1. november, skriver 10 Rigsdaler.

5.) Hver morgen en kande nymalket mælk.

6.) Fri befordring til Doktor og medicin i tilfælde af at jeg skulle blive syg og for-
lange denne befordring.

Fri befordring 2 gange årligt til og fra Sognets Kirke, samt endvidere en befordring 
en hel dag, hvert år, til afbenyttelse hvorhen jeg måtte forlange det, dog ikke i høst-
tiden.

1. Af det af gårdens værende bohave forbeholder jeg mig straks at udtage, 
foruden mine egne gangklæder og linned, et grønmalet sengested med rødt 
drejls omhæng, en rødstribet ulden underdyne, en gulstribet linned do. , 3 
lange gulstribede hovedpuder, et par hørlærreds- og et par lærreds-lagner, 
om Peder Pedersen eller tilkommende Gårdens ejere, stedse skal besørge 
forbedrede, når jeg anser sådant nødvendigt.

1 bilægger kakkelovn, som for tiden er udlejet til en Smed i Gyrstinge, et rødmalet 
fyrrebord, 2 rødmalede stole, en dragkiste, en ege klædekiste, en fyrre do., alle med 
fornødne låse og nøgler. Et grønmalet fyrre hængeskab, en jerngryde på omtrent 6 

kvarter, en kobberkeddel som kan rumme 2 spande vand, 1 kobberpotte, 2 stk. me-
jeleer, en håndøkse, 2 stk. naver (en slags bor) samt endeligt et får som bestandigt 
skal fodres og græsses gratis for mig iblandt gårdens får.

 
§ 2.

 
Denne kontrakt indgås og vedtages herved i alle dens ord og punkter af mig Peder 
Pedersen, som ægter Jens Andersens datter Ane Jensdatter og som dags dato har 
modtaget skøde på Fælledbjerggård, hvor den foran betinget aftægt af mig er omtalt 
og som af Peder Pedersen og tilkommende ejere af gården bestandigt skal ydes mig 
så længe jeg lever.

Christian Pedersen og hustru Sofie.  –  Foto: Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.
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Med hensyn til 
brugen af det 
stemplede papir 
til denne kon-
trakt bemærkes 
det, at den foran 
betingede aftægt, 
antoges i det 
hele at have en 

femårig værdi 400 Rigdaler – skriver fire hundrede rigsdaler.

Denne kontrakt, som således er indgået og afsluttet imellem os og til tings kan læ-
ses på min Peder Pedersens bekostning, bekræfter vi herved med vor underskrift.
 

p.t. Sorø 25. november 1849
Jens Andersen
Peder Pedersen

 
Det er værd at lægge mærke til, at medens Peder Jensen, da han købte gården i 1806 
ikke kunne skrive sit navn, men måtte nøjes med at tegne sit bomærke, kan både 
Jens Andersen og Peder Pedersen skrive deres navne ret tydeligt.

Svigersønnen Peder Pedersen blev far til Fælledbjerggårdens senere ejer, Christian 
Pedersen, der giftede sig med Jens Arvigs datter.
                                        
Da der ikke kom børn af dette ægteskab gik gården over til en brodersøn af Chr. 
Pedersen, Otto Pedersen, der blev det 5. slægtled der ejede Fælledbjerggård. Otto 
Pedersen overtog gården i 1917.
 
Den nuværende ejer Aksel Mortensen, overtog gården i 1983 fra Lillian Hansen.
 

John Schou Hansen
1. suppleant til museumsforeningens bestyrelse

Keglebaneindehaver og postborer

I mellemkrigstiden boede  en postborer Christiansen på Danasvej i Dianalund. At 
bore post var engang et håndværk, der havde mange udøvere. Der var således et stort 
postboreri i Bromme med 4-5 mand ansat1, Og på Stenmaglevej 14 boede også en 
postborer2. Postboreri er i dag et næsten ukendt håndværk. Jeg sad således en hel 
eftermiddag på biblioteket i Roskilde håndværkermuseum for at finde noget om dette 
erhverv. Der var intet. Googler man ordet, får man heller intet at vide. Men en postbo-
rer borer huller på langs af træstammer, således at disse kan bruges til vandrør og til 
vandposter. En postborer kunne bore huller i 8-10 meter lange træstammer. Engang 
havde hver gård og hvert hus med respekt for sig selv en sådan vandpost og i byer 
skulle der være mange vandrør, så at der var mange postborere, var en selvfølge. I dag 
er der så at sige ingen vandposter udenfor museer. Dog findes der i Sorø Kommune 
én, nemlig foran det såkaldte Stejleleddet, Tersløsevej 19. Iflg. skødet må denne post 
aldrig forsvinde. 

At bore på langs af en rundstok/træstamme er slet ikke så let. Enhver, der har prøvet 
det, ved, at før eller siden ryger boret ud igennem siden. Det siges, at de bor, postborer 
brugte, de såkaldte skebor, af sig selv finder centrum i en rundstok, men hvordan kan 
et bor det? Hertil kommer, at når boret er op til 5 meter langt, så reagerer jernet ander-
ledes end når boret er kort. Desværre har ingen forsket i dette engang så store erhverv, 
så vi ved meget lidt3. Da postboreriet var toppet omk. 1910, gik det hurtigt ned ad 
bakke, og postborerne fik meget lidt at lave. Måske derfor etablerede Christiansen sig 
som keglebaneindehaver. Han udskænkede også alkoholiske drikke. 

1   nemlig postborer Kristian Jensen og hustru Karen Marie Rasmussen: Aarbog for Historisk 
Samfund for Sorø Amt 1958 side 160, og www.123hjemmeside.dk/poulsvane/298194
2   www.stenmagle.dk/erhvervsliv
3   Det var kun sjællændere, der brugte ordet postborer. På Fyn hed det således postmester! 
Mange, der tror, de har aner i postetaten, kan altså i virkeligheden prale af at være i slægt med en 
håndværker!



12 Sorø Museumsforening 13Nyhedsbrev, september 2012

Da den nærliggende kro ikke gjorde det, havde han en ikke ringe indtægt herved, 
selvom også kroen havde en keglebane. Egentlig måtte han ikke sælge øl og brænde-
vin. Da Sorø Akademi omk. 1875 solgte grunden til Tersløse-Skellebjerg husflidsfor-
ening, betingede det sig nemlig, at der ikke måtte sælges spiritus fra grunden, og at 
der i øvrigt heller ikke måtte oprettes en brugsforening4.

Skråt overfor postboreren boede Jacob Brøndum. Jacob Brøndum etablerede sig som 
malermester i Niløse i 19085, men flyttede i 1924 til Danasvej i Dianalund. Her havde 
han en stor virksomhed med 12-15 mand ansat. På grund af navnet fik Brøndum hvert 
kvartal 3 flasker Brøndumssnaps6. Disse blev sendt med toget. Når Stationsforstande-
ren ringede til Brøndum, at nu var snapsene kommet, sendte han et af sine børn med 
legevognen ned til stationen efter snapsene. Imens ringede han til sine venner – for-
trinsvis andre håndværksmestre men også førstelærer Nielsen i Karsholte skole – og 
fortalte, at nu var det kegletid. De mødtes så hos postboreren, der serverede øl, og 
førstelærer Nielsen lod – hvis undervisningen ikke var færdig – en af de store piger 
overtage den7. 
Ofte var Brøndum og vennerne samlet, når Ove eller et af de andre børn kom med 
snapsene på legevognen, og herefter begyndte keglespillet. Efterhånden som snap-
sene gik ind, blev træfsikkerheden ringere og humøret højere. Alle deltagerne så hen 
til disse kvartalsvise keglebanebesøg.
Da Christiansen døde, blev huset solgt til Dianalund tekniske skole, hvor den senere 
frihedskæmper, Emil Knudsen, var leder. Da Teknisk skole i 1955 flyttede til Dr. Sells 
Vej 20b, blev huset solgt til privat beboelse.

Jørgen Mogensen, Dianalund
2. suppleant til museumsforeningens bestyrelse

4   Jørgen Mogensen: Langs Landevej 255 bind 5 (2007 udgaven) side 47
5   Jørgen Mogensen: langs landevej 255 bind 9 side 34
6   Således fortalt mig af Jacob Brøndums yngste søn, aut. el-installatør Ove Brøndum.
7   Om dette blot er en historie eller om det er sandhed, skal jeg dog ikke kunne sige. Mange så 
skævt til disse kvartalsvise keglemøder. At håndværksmestre havde tid til og mulighed for en 
frieftermiddag er imidlertid rigtigt. Håndværksmestres opgaver var at skaffe kunder og lave 
beregninger. Manuelt arbejde havde de folk til. 

Christiansen ved sin keglebane. Renden foroven er til kuglens tilbageløb.
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Frivillige til juleopgave på SORØ MUSEUM efterlyses

Museumsdirektør Ea Stevns Matzon skriver:

Sorø Museum efterlyser frivillige, der vil snakke jul med lokale børnehavebørn og læse 
en lille historie med dem. Hver gruppe er der max. en time.

Vi tager imod dem og har dem med i Ingemannsstuen det meste af tiden. Evt. kommer 
vi omkring juleudstillingen, som planlægges til at blive med nisser og udstoppede dyr i 
år.

Vi efterlyser voksne, der kan lide børn og som kan læse højt, uden at synes, det er irrite-
rende, at små børn på 3-4 år afbryder.

Vi forsøger at gennemføre arrangementer på følgende dage/tider:

Dag kl. 10-11 kl. 11-12

Tirsdag den 4. december

Onsdag den 5. december

Torsdag den 6. december

Tirsdag den 11. december

Onsdag den 12. december

Torsdag den 13. december

Mandag den 17. december

Tirsdag den 18. december

Onsdag den 19. december

Interesserede bedes melde sig inden den 15. september eller snarest derefter til 
Ea Stevns Matzon eller Mona Mogensen på Sorø Museum, telefon 5783 4063.

Referat af Sorø Museumsforenings 

Generalforsamling 
torsdag den 1. marts 2012 kl. 19.30 i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent: Borgmester Ivan Hansen blev valgt.
2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse: Beretningen blev godkendt. Mu-
seumsdirektør Ea Stevns Matzon udtrykte stor anerkendelse af formandens arbejde for 
foreningen og samarbejdet med museet.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2013: Bestyrelsen foreslår årskon-
tingentet hævet til 200 kr. (dækker højst eet par i samme husstand) og uændret 
årskontingent på 500 kr. for firmaer. Formanden orienterede på forepørgsel fra en 
deltager om, hvilke formål man har finansieret fra foreningens side. Derefter blev besty-
relsens forslag til budget og kontingent vedtaget
5. Valg til bestyrelsen: På valg var Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Niels 
Karup. Alle blev genvalgt.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter: Der er p.t. kun en suppleant: 1. suppleant John 
Schou Hansen. John Schou Hansen genvalgtes og som 2. suppleant blev valgt Jørgen 
Mogensen.
7. Valg af revisor: På valg var Niels Steen Jensen. Niels Steen Jensen blev genvalgt.
8. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogle forslag.
9. Evt.: Sekretæren lykønskede formanden på bestyrelsens vegne med 70 års dagen i 
marts måned og de 10 år som formand for foreningen. Formanden modtog en vingave.

Museumsdirektør Ea Stevns Matzon afsluttede generalforsamlingen med en meget 
spændende orientering om museets aktuelle forhold og om Sydvestsjællands Museums 
fremtid.

Venlig hilsen
Niels G. Sørensen, formand/Flemming Hansen, sekretær



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 fra 
den 1. januar 2013, medens et fi rmamedlemskab kan tegnes for 500 kr. årligt. Firma-
navnene bringes på vores hjemmeside og nævnes i nyhedsbrevet. Vi tilbyder at etablere 
et link fra vores hjemmeside til fi rmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående 
fi rmaer for deres interesse, støtte og økonomiske hjælp. 

Niels G. Sørensen

Find informationerne her:
Sydvestsjællands Museum: www.vestmuseum.dk
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: www.sammus.dk
Sorø Museumsforening: www.sormusfor.dk

Sorø Museumsforenings bestyrelse:
Niels G. Sørensen, formand
Niels Karup, næstformand
Egon Dalegaard, 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  

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.

 

 

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

MUSCULUS
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


