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Nyhedsbrev, september 2015

Så blev det september 2015
Hermed udsender Sorø Museumsforening september-nyhedsbrevet.
Minna Kragelund fra Holbæk har skrevet om Vævernes Hus på Kattrup Gods og om 
væverne i Vestsjælland.
Jørgen Mogensen, Dianalund, fortæller om finnebørn og lægger dermed op til en ud-
stilling om flygtninge på Lokalarkivet i Dianalund her i efteråret. Se plakaten.
Ea Stevns Matzon fra Sorø Museum fortæller om de seneste istandsættelser. Bemærk 
også plakaten der oplyser om museets særudstilling Død Mands Gods. Udstillingen er 
værd at se. Danefæ betyder Død Mands Gods, herreløst gods, som tilhørte kongen og 
senere staten. Udstillingen viser eksempler på dette – fine gamle genstande fundet i den 
danske jord.

Foredrag
Som sædvanlig indbyder vi til to foredrag på Værkerne – et i oktober og et i novem-
ber – begge tirsdag aften. Kom og hør om Stednavne, centralpladser og arkæologi ved 
Laurine Albris den 13. oktober og om Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark ved 
Lisbeth Petersen den 24. november.

100 år
Bestyrelsen kan med glæde oplyse, at vi har fået tilsagn om sponsorstøtte i en sådan 
størrelsesorden, at vi kan uddele et jubilæumsskrift til alle medlemmer og museums-
ansatte i anledning af foreningens 100 års dag. For tiden påbegyndes arbejdet med at 
redigere, skrive og trykke skriftet. Vi fejrer jubilæumsdagen på Sorø Museum den 
25. juni 2016.

Årsmærke
Næste nyhedsbrev udsendes i februar/marts 2016 – husk at der til den tid vil ligge et 
lille årsmærke2016 i kuverten. Dette skal man selv klæbe på medlemskortet (plastik-
kortet). Kontingentet skal betales via netbank. Angiv hvem der indbetaler. Vi har i år 
haft flere indbetalinger, som vi ikke kunne identificere.
Vi udsender ikke fremover girokort, da de er blevet for dyre at anskaffe.

Niels G. Sørensen
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FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ

TIRSDAG DEN 13. OKTOBER 2015 KL. 19.30

Stednavne, centralpladser og arkæologi

ved Ph.d.-stipendiat Laurine Albris, København.

Hvad fortæller stednavne os om samfundet i jernalderen og vikingetiden, og hvordan 
stemmer dette med den viden, vi har fra arkæologien?

I foredraget præsenteres et igangværende ph.d.-projekt ved Nationalmuseet, der undersø-
ger stednavne i oplandet omkring førkristne stormandsgårde.

Problematikken diskuteres ved hjælp af eksempler fra det sjællandske landskab, deri-
blandt Stevnsområdet, Tissø og Boeslunde.

Foredraget arrangeres i samarbejde med 
Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Folkeuniversitetet.

Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen kan der købes kage til kaffen for 20 kr.

I butikkerne i Museum Vestsjællands afdelinger får Sorø Museumsforenings
medlemmer 10% ved køb – bortset fra bøger, fødevarer og nedsatte varer.
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Danmark fik i 1849 en grundlov, men politisk demokrati kom først til at omfatte alle 
samfundsgrupper med den store Grundlovsændring i 1915. Folkelige vækkelser, protest-
møder og skarpladte debatter havde da i næsten et helt århundrede været en del af den 
politiske dagsorden herhjemme. I Vestsjælland frygtede magthaverne på et tidspunkt 
optøjer, ja sågar revolution. Den version af demokratiets udvikling i Danmark er knap 
så fredsommelig som den officielle historie om det københavnske borgerskab, der pænt 
bad kongen om en fri forfatning, og han så svarede, at det gamle ministerium skam var 
opløst og vejen banet for demokratiske reformer.
Specialkonsulent Lisbeth Petersen trækker kontraster i demokratiets udvikling i Dan-
mark ud til fortællesteder i Vestsjælland. Nogle typiske grundlovshistorier fra Grøf-
tekants-Danmark tager udgangspunkt i folkemøder ved Åmoserne. Lisbeth Petersen 
personliggør med folkemindesamler Karoline Graves’ erfaringer og fortællinger almu-
ens oplevelser af demokratiske rettigheder i relation til tidlig dansk masseudvandring til 
USA. Hun gør brug af amatørarkæologiske kortlægninger og synliggør kvinders kamp 
for stemmeret på Torvet i Kalundborg i 1910.
Som leder af Kalundborg Museum undersøgte Lisbeth Petersen i en 
årrække bl.a. demokratihistorier fra de Vestsjællandske Åmoser. 
Hun har i de senere år bredt perspektiver fra grundlovsfortællinger ud 
til fortællesteder i Grøftekants-Danmark og tager i foredraget 
tilhørerne med på demokratitur i Vestsjælland. 

Foto: Folkemindesamler Karoline Graves var 57 år, da hun som kvinde fik stemmeret i 
1915. Foredraget Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark kommenterer blandt andet på 
hendes erindringer og fortællinger om almueoplevelser af demokratiske rettigheder og 
mangel på samme i Danmark i 1800-tallets anden halvdel.

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

FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2015 KL. 19.30

Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark

ved specialkonsulent Lisbeth Petersen, Kalundborg.
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”Vævernes Hus” på Kattrup Gods
Af Minna Kragelund, ph.d. og seniorforsker, Museum Vestsjælland

600.000 kr. luner vældigt i kassen hos foreningen Vævere i Vestsjælland. Bestyrelsen 
har netop fået tilsagn fra EU’s pulje til udvikling i landdistrikter og fra Region Sjællands 
kulturpulje. De mange penge gør det muligt for foreningen at begynde etableringen af 
Vævernes Hus i Kavalerfløjen på Kattrup Gods, der ligger i nærheden af Bromølle Kro 
mellem Jyderup og Ruds Vedby. 

I første omgang vil det være lokalerne i stueplan, der indrettes til et domicil for 
foreningens medlemmer, men det meget højloftede og smukke loftsrum tænkes der også 
på. Så meget, at bestyrelsen netop har haft møde med arkitektparret Kathrine Dreyer og 
Svend Nyboe Andersen fra Hesselbjerggård, der har fremlagt et prospekt for renovering 
og indretning af førstesalen på Kavalerfløjen. 

En bille vævet i silke i teknikken finvæv, hvor motivet ligger lidt ophøjet over bundstoffet. Billen 
pryder Mette Westergaards personlige tevarmer, som nu er ca. 100 år gammel. Det er kunstmale-
ren Kristian Møhl-Hansen, der har tegnet forlægget til billen. Privateje. Foto: Minna Kragelund.
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Det er især her, der planlægges adgang for publikum med forskellige tiltag til styrkelse af 
både beskæftigelsen i området og tiltrækning af lokale besøgende og turister. Meget vil 
foregå gennem levende og engageret kulturarvsformidling af vævehåndværket, og arran-
gementerne henvender sig til kommunale instanser og egnens erhvervsliv, til kunsthånd-
værkere, private som professionelle vævere, kulturhistorisk interesserede og turister. 

Vævere brander Vestsjælland og Odsherred 
I Vestsjælland bor der ca. 200 dygtige vævere, og den 2 år gamle forening ”Vævere i 
Vestsjælland” anser dem for en oplagt lokal ressource, der kan skabe vækst i området og 
brande Vestsjælland og Odsherred som ”Vævernes Land”. Fra primo 2016 er Kavalerflø-
jen foreningens domicil. 

Når Bornholm er kendt for sine gode keramikere, Tønder for sine sublime knipler-
sker både før og nu og Ebeltoft for sine brillante glaskunstnere, hvorfor skulle Vestsjæl-
land og Odsherred så ikke kunne blive kendt for sit gode vævehåndværk? 

Initiativtageren til foreningsdannelsen er væver og designer Gitte Karlshøj, der i 
1980-og 90 érne ledede det store indvandrerprojekt Harem med værksteder for både 
vævning, strikning og beklædningsdesign.

Viden fra kvinde til kvinde    
Megen håndværksviden er gået tabt de sidste 100 år bl.a. viden om håndvævning. Netop 
godt vævehåndværk sættes i fokus på udstillingen på Odsherreds Kunstmuseum i As-
næs, der er en del af Museum Vestsjælland. Museet fortæller kulturhistorien om Mette 
Westergaard, og væveforeningens medlemmer viser nye tekstiler vævet efter inspiration 
fra Mette Westergaard.  Udstillingen åbner d. 15. okt. og kører til d. 13. dec.  

På udstillingen sætter væveforeningen og museet fokus på formidling af den immateri-
elle dvs. ordløse kulturarv fx den viden, som formidles gennem hænder og øje ved en væv. 
Det er levende kulturformidling med demonstration af væver Mette Westergaards arbejds-
metoder, som hun anvendte for 100 år siden, da hun blev verdenskendt og høstede præmier 
på verdensudstillinger bl.a. i San Francisco i 1915 og efterfølgende i Barcelona og Paris. 

Første bevis på at vævning rykker
Fra beboere på den lille Nekselø har museet lånt en lang række tekstiler, som øens kvin-
der lærte at væve på det værksted, som Mette Westergaard havde på lystgården Strand-
bjerggård fra 1916 og 35 år frem. En historie, der aldrig er blevet fortalt. Vævningerne, 
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fx sjaler og tørklæder i silke, gardiner og duge samt tevarmere i smukke farver er brugt 
i hjemmene siden da, og øboerne lukkede generøst deres skabe og skuffer op og lånte 
museet originale tekstiler udgået fra en verdenskendt vævers værksted.  

Både væveforeningen og museet er stolte over projektet »Nekselø-Vævernes Ø«, 
hvor det nyetablerede væveværksted fik knapt 500 besøgende over tre uger og stor 
mediebevågenhed både i dagspressen og TV. Projektet er det første egentlige bevis på, 
at vævehåndværket kan brande Vestsjælland og Odsherred. Det er ikke kun væverne, 
der har brug for at væve, der er også Vestsjællænderne, der har brug for vævningen. 
Vævning rykker. 

EU-projekt og kulturturisme
Fortællingen om væveren Mette Westergaards liv og virke på Nekselø var imidlertid 
ikke en enlig svale, men den konkrete start på initiativet med etablering af en turisme-
virksomhed på »Vævernes Hus«. 

Både det gennemførte projekt på Nekselø og udstillingen på Odsherreds Kunst-
museum i efteråret var indskrevet som pilotprojekter i de ansøgninger, der udløste de 
600.000 kr. Gennem de to arrangementer indhentes erfaringer om, hvordan vævning før 
og nu kan formidles på en meningsfuld måde til forskellige målgrupper. Disse erfaringer 
er værdifulde for planlægning af arrangementer og projekter i Vævernes Hus på Kattrup 
Gods. Sikkert er det dog, at Mette Westergaard også vil blive markeret i Vævernes Hus; 
hendes virke vil endnu engang stå i centrum via udstilling, vævedemonstration, foredrag 
mm, og hun er således en vigtig ”aktør” i bestræbelserne for at bære vævehåndværket 
med ind i fremtiden.

Mette Westergaard fik stor 
bevågenhed internationalt 
for sine florlette silkevæ-
vede sjaler. Her beundres et 
såkaldt romersjal, der er ca. 
250 cm langt og ca. 50 cm 
bredt. Mette Westergaard 
indførte selv silken til sine 
mange vævninger i dette 
glansfulde materiale. Privat-
eje. Foto: Jens K. Nørgaard.
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Flygtninge i Dianalund og omegn 
Finnebørn

Af arkivleder Jørgen Mogensen, Dianalund

Fra 3. september til 5. november er der en udstilling på Lokalarkivet i Dia-
nalund om flygtninge. Nogle af de første flygtninge, der kom til vores område, 
var børn fra Finland.

De første finske plejebørn - i alt 150 - ankom til Danmark den 5. marts 1940. Børnene 
skulle beskyttes mod krigen mellem Finland og Sovjetunionen. De blev i første omgang 
installeret i gymnastiksalen på Nyboder skole. Men den 9. marts rejste de videre til 
plejefamilierne.  

Alle børn blev indkvarteret i Næstved, således at børnene kunne besøge hinanden og 
holde deres finske modersmål ved lige. Lokalkomiteen havde ansat en finsk dame, som 
rejste rundt og talte med børnene på finsk, 
og samlede børn og plejeforældre hver 14. 
dag om eftermiddagen til underholdning 
på finsk og dansk.

Finlandshjælpen
De finske plejebørn fik kun et kort ophold 
i Danmark. 

Den 13. marts 1940 sluttede Finland 
fred med Sovjet, og børnene blev derfor 
allerede hjemsendt den 30. april. 

Hjælpeorganisationen, kaldet Cen-
tralkomiteen for Finlandshjælpen, havde 
imidlertid fået opbygget et arkiv over 
danske familier, som ønskede at modtage 
plejebørn. Dette arkiv fik man allerede 
brug for i 1941, hvor Finlandshjælpen igen 
evakuerede finske børn. 
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Finlandshjælpen fortsatte med at hjælpe finske børn indtil 1949. Den nåede i sin levetid 
at bringe 3.800 finske børn i sikkerhed hos danske plejefamilier. Det var målet med 
hjælpen at hente uledsagede, men ikke nødvendigvis forældreløse børn til Danmark på 
rekreation. 

I 1949 afviklede Finlandshjælpen sin virksomhed, men 451 børn blev i landet, hvoraf 
216 blev adopteret. De fleste vendte dog hjem, ikke mindst fordi deres finske familier 
krævede det, men også den finske stat. 

De sidste organiserede hjemsendelser fra Danmark fandt sted i 1947.

Finnebørn i Dianalund og omegn
• Dianalund: 3 drenge og 4 piger
• Ruds Vedby: 4 drenge og 3 piger
• Vedde: 4 piger
• Nyrup: 1 pige
• Stenlille: 4 drenge og 5 piger
• Høng: 4 drenge og 13 piger

Et af finnebørnene, der kom til Ruds Vedby, hedder Jaakko Kettunen, og han valgte at 
blive i Danmark. Han bor nu i Oksbøl i Vestjylland. 

Et af de 7 børn, der kom til Dianalund, var den 8-årige Veijo Vehmanen. Hans ple-
jefamilie var sognefoged og senere sognerådsformand Johannes Petersen på Sølvager-
gård. Han gik i skole i Tersløse, og lærte sig altså dansk. Han bor i dag i Kirkkonummi i 
nærheden af Helsingfors. 

Søstrene Henriksen på Dr. Sells Vej havde en finnepige, og overgartner ved Kolo-
nien, Kofoed, tog en dreng, Gunnar Söderlund, der som voksen tog efternavnet Kofoed. 
Han blev i Danmark og giftede sig med graverens datter fra Stenlille. 

Også mekanikeren Kragh-Mortensen havde et finnebarn.

Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg,
Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården).
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Vi tager fat på 100 året

Af afdelingsleder Ea Stevns Matzon, Sorø Museum

På Sorø Museum ser vi frem til at fejre museets og museumsforeningens 100 års jubi-
læum i 2016.

Vi forventer at Sorø Museumsforening og vores mange venner og brugere får glæde 
af en række udadvendte aktiviteter i løbet af 2016.

Men også på en anden front vil vi markere, at vi har fødselsdag. Vi har nemlig benyt-
tet os af de muligheder, der opstod, da alle Museum Vestsjællands arkæologer flyttede 
sammen, til at flytte rundt på kontorerne og samtidig sætte den del af huset godt i stand. 

Hen over sommeren er der derfor blevet malet kontorer, skolestue og bibliotek, høvlet 
gulve af, ordnet et par el installationer og flyttet en radiator. Først vil vi sige, at vi er su-
per glade for, at lokalerne er blevet meget lyse at arbejde i, at vinduerne, vægge, lofter og 
al træværk er blevet malet. Men vi vil samtidig understrege den gode dialog vi har med 
vores lokale håndværkere, der som altid har løst opgaverne til vores store tilfredshed. 

Omrokeringer
Når vi samtidig har benyttet lejligheden til at flytte rundt på næsten alle, der arbejder på 
Sorø Museum, er det for at skabe samling på de tropper, der løser opgaver i fællesskab. 

De medarbejdere, der løser opgaver i vores skoletjeneste, har fået kontorer på 1. 
salen, hvor tidligere Mona Mogensen og jeg havde vores kontorer. Der er nu tre gode 
arbejdspladser. 

De projektmedarbejdere, vi er glade for at have siddende i perioder, bliver nu tilbudt 
to arbejdspladser på førstesalen, på den side hvor vi også har udstillinger. Her var der 
tidligere to kontorer. Ud over det lille kontor med to arbejdspladser, har vi indrettet det 
store kontor til Skolestue, mødelokale og lille foredragssal. Det betyder, at vi i løbet af 
efteråret kan indrette ny basisudstilling i den tidligere Ingemannstue. 

Arkæologernes kontor ved indgangen er blevet indrettet til afdelingslederen, der nu 
sidder lige ved indgangsdøren og ved siden af assistent Pernille Jacobsen, der ofte er 
makker, når der bliver løst opgaver i huset eller i formidlingen. 
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Biblioteket
Vi besluttede at bruge ressourcer på at pakke biblioteket med den store bogsamling ned, 
få lokalet totalrenoveret og sætte reoler samt bøger op igen. Det har været et lidt træls og 
til tider støvet arbejde, men det har resulteret i en grundig gennemgang af samlingen. Vi 
har benyttet lejligheden til at placere dele af samlingen anderledes. Så noget af efteråret 
vil gå med at registrere de forskellige ændringer i vores biblioteksdatabase, så vi altid 
ved, hvor bøgerne står. 

Alt i alt er vi meget glade for, at museets direktør havde fundet de nødvendige midler 
til denne grundige gennemgang. Der har været larm og meget støv, men vi har hele tiden 
sagt til os selv, at det ville blive rigtig godt til sidst. Og det bliver det, når også Pernilles 
kontor er sat i stand og bøgerne er blevet sat op i biblioteket igen. 

Efter istandsættelse er reolerne tilbage på biblioteket, og bøgerne sættes op igen.

Som medlem af Sorø Museumsforening har du fri adgang til alle afdelinger af
Museum Vestsjælland. Du skal kunne fremvise dit personlige medlemskort.
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Død mands gods
Sorø Museum

10. september – 15. november 2015
vestmuseum.dk



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 fi rmamedlemskab 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 fi rmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående fi rmaer for deres interesse, 
støtte og økonomiske hjælp. 

Niels G. Sørensen

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
Ulla Hansen, næstformand
Niels Karup, 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.

 

 

CHRIS JENSEN A/S
ELEKTROGÅRDEN SORØ APS
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

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
PETER DUE BOLIG


