
Formand Niels G. Sørensens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø Museumsforening” afholdt i Sorø 

Kultur - & Fritidscenter (Værkerne) mandag den 24. marts 2014 kl. 19.30 

Beretningen vil med dagsorden senere blive lagt på vores hjemmeside.  

Siden generalforsamlingen d. 14. marts 2013 er der afholdt bestyrelsesmøder d. 22. maj, d. 

17. august, d. 4. december i 2013 på Sorø Kultur- & Fritidscenter og d. 30. januar i 2014 på 

Sorø Museum, hvor Ea Matzon deltog. 

Efter at arkitektfirmaet Arkiplus A/S udarbejdede en rapport, som omhandler museums-
bygningernes tilstand, ansøgtes Kulturstyrelsen om tilladelse til, at vi måtte renovere de 
fredede bygninger, som museumsforeningen ejer, og som Sorø Museum under Museum 
Vestsjælland - har lejet sig ind i. Samtidig søgtes om penge. Tilladelsen blev givet, og styrel-
sen bevilgede 250.000 kr.  
Det var nødvendigt at ansøge Sorø Kommune om økonomisk hjælp, og kommunen så posi-
tivt på sagen og bevilgede til vores store glæde 1.580.000 kr. + moms, som så blev anvendt i 
2013.  
Der er i flere nyhedsbreve gjort rede for byggesagen og for det ekstra, der kom til. 
Nu er det meste ved at være overstået, og jeg vil rette en stor tak til Sorø Byråd for 
bevillingen. 
Vi har fra Kulturstyrelsen ved direktør Anne Mette Rahbæk modtaget et dokument (8 sider) 
af 28. januar 2013 om BYGNINGSFREDNING AF MUSEET, DEN GAMLE KRO, Fredet 1918, 
Udvidet 1981. Storgade 17 A i Sorø Kommune. Fredningen omfatter Forhuset (1624-25) og 
brolægningen foran dette, de to sidehuse (1900 af F. C. C. Hansen) samt baghuset (1600-
tallet og senere). Her findes bygningsbeskrivelse, bygningshistorie, de miljømæssige, kultur-
historiske og arkitektoniske værdier samt de bærende fredningsværdier. 
(Frederik Carl Christian Hansen var en flittig og dygtig bygningskonstruktør og arkitekt ved Sorø Akademi 1886-1911). 
 

De fire foredragsaftener i Sorø Sognegård i 2013 forløb med god deltagelse.  
I april hørte vi om Hobyfyrsten ved museumsinspektør Katrine Kølle Hansen, Museum Lol-
land-Falster og fhv. museumsinspektør Gunnar Solvang holdt foredrag om Husmænd og 
husmandskolonier. 
I november fortalte kunsthistoriker Karin Kryger om Sorø Klosterkirke som gravkirke, og 
cand. phil. Carsten Egø Nielsen, Slagelse, fortalte Om retsopgøret efter besættelsen. 
Lad mig minde om de to næste foredrag: d. 9. april om krigen i 1864 ved Niels Henriksen, 
Sorø og d. 23. april om Et liv som amatørarkæolog ved Klaus Thorsen, Bornholm. 
Vi fortsætter med fire foredrag årligt i godt samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologifore-
ning og ofte Folkeuniversitetet. Vores foredragsansvarlige Alan Tomlinson skal have tak for 
det arbejde, han så energisk udfører ved tilrettelæggelsen af foredragene. 
 
Vi udsendte som sædvanligt nyhedsbrevene i farver i september og februar. Vi ønsker altid, 
at artiklerne så vidt muligt skrives af vores medlemmer, og som regel lykkes det. Tak for go-
de bidrag til forfatterne Alan Tomlinson, Jørgen Mogensen, Henning Fischer, Ea Matzon, 
Astrid Orsleff Hansen (fra museet), Gert Jørgensen og Anders Køhler- Johansen og til firma-
medlem grafiker Preben Lemann, som sørger for at udforme et brev, som viser kvalitet og 
indbyder til læsning. Tak til Preben også for ”god pris”, som man siger. 



Medlemsturen d. 2. juni med 44 tilmeldte gik til Skåne. Tak til Alan, Henning F. og Henning 
B.-L. for tilrettelæggelsen.  
I år går busturen til København d. 25. maj, og vi har til dato 26 tilmeldte. Vi håber, vi når op 
på 40 deltagere. Tak til Flemming Hansen for forberedelse af dette års bustur. 
 
Vi er fortsat med i ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”, hvor jeg for 
tiden er valgt som en af to revisorer. Der er i øjeblikket tilsluttet 72 museumsforeninger fra 
alle egne af Danmark. Vi arrangerede på anmodning et bestyrelsesmøde for SAMMUS på 
Værkerne den 19. august. Man var imponeret over Værkerne. 
Henning Fischer og jeg deltog i Årsmødet i Aabenraa den 9. marts 2013, efterfølgende var 
der en rundvisning på Kulturhistorie Aabenraa (Aabenraa Museum). Den 22. marts i år 
deltog jeg i Årsmødet i Næstved. Der var 57 deltagere fra 25 foreninger. Borgmesteren og 
Palle Birk Hansen fra museet fortalte om Næstved før og nu. Efterfølgende rundvisning på 
Herlufsholm ved tidligere sognepræst i Herlufsholm Sogn Ejlif Kristensen (tidligere Terslø-
se). En god oplevelse. 
 
Vores forening skænkede i 2013 efter ønske 5000 kr. til den nye trætrappe i portrummet og 
bakkede op om det festlige arrangement på Storgade og Torvet og Akademigrunden grund-
lovsdag den 5. juni med 5000 kr. Til gløggdagen i december ydede vi 1000 kr.  
 
Vi er for tiden 116 medlemmer med et årskontingent på 200 kr. for et par på samme adres-
se. Dertil 21 firmamedlemmer med et årskontingent på 500 kr. Selv om medlemstallet er 
stabilt, kunne vi ønske os lidt flere medlemmer, og vi har fået trykt nye hvervefoldere, som 
fremlægges flere steder og kan rekvireres hos undertegnede. 
 
Jeg vil gerne takke alle medlemmer for god opbakning. Og jeg vil jeg rette en stor tak til 
mine bestyrelseskolleger og til museumsleder Ea Matzon for godt samarbejde i det forløbne 
år. En særlig tak til Ea for det engagement, som hun i 2013 har lagt i den store renovering af 
vores museum på Storgade. Fra kælder til kvist. 
Den 25. september besøgte gæst nr. 10.000 museet. Ved den lejlighed forærede vi Marian-
ne og Erik Gram, Valby, et års medlemskab af museumsforeningen. 
Også tak til vores direktør – med kontor i Holbæk – Eskil Vagn Olsen – for samarbejdet i 
Museum Vestsjælland. Godt at Eskil bakker op om museumsforeningerne. Jeg har deltaget i 
møder for formændene fra de ni museumsforeninger ”under” Museum Vestsjælland. I Ka-
lundborg den 30. april, i Holbæk den 11. juni, i Sorø den 29. oktober og i Ugerløse den 6. 
februar 2014. Næste møde finder sted den 18. juni i Skælskør. Det er vigtigt, at vi lærer 
hinanden at kende, og at vi lærer af hinanden. Vi har bl.a. drøftet en form for fælles 
medlemskort, men intet er afgjort. Positivt at Eskil deltager i møderne et par gange om 
året. Den 24. maj overrakte vi Eskil en lille boggave ved hans tiltrædelsesreception, som 
foregik på Slagelse Museum. 
En tak til Flemming Hansen for referater og til Henning Fischer for arbejdet med hjemme-
siden samt til Niels Karup, som har overtaget kassen, hvilket medførte et større bureaukra-
ti. Niels holder styr på medlemsliste, regnskab og budget i årets løb. Vi ved, det er et stort 
og krævende arbejde at være foreningskasserer – tak fordi du vil, Niels. 
            Sorø den 24. marts 2014 / Niels G. Sørensen, formand 


