
Fra jubilæumsfesten på Sorø 
Museum den 25. juni 2016
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https://www.facebook.com/soro.museum/

Jubilæumsfest, jubilæumsbog og jubilæumsudstilling

Den 25. juni i år fejrede vi, at Sorø Museum og Sorø Museumsforening fyldte 100 år.
Det blev en dejlig dag, hvor solen skinnede i museets gård, og 160 gæster nød de festlige 
timer med festtaler og kaffe med lagkage og kagekone.
Kulturminister Bertel Haarder, borgmester Gert Jørgensen, direktør Eskil Vagn Olsen 
og leder af Sorø Museum Ea Stevns Matzon talte.
Chorus Soranus underholdt med skønne danske sange.
Museumsforeningens bestyrelse takker både for samarbejdet med museet omkring ar-
rangementet og for gaver, som vi modtog til anvendelse for museet. Vi modtog 14.500 kr.
Også en stor tak til talerne, fordi de kom og deltog i festlighederne.
Undertegnede formand præsenterede jubilæumsbogen.
Hvis nogle medlemmer endnu ikke har fået bogen, så kan den afhentes på Sorø Museum 
i åbningstiden.
Husk at medbringe medlemskortet.
Bogen kan også købes både på museet og i Svegårds Boghandel på Storgade. Prisen er 
140 kr.
Museet og foreningen har sammen arbejdet på at lave en særudstilling i anledning af 
100-året.
Alle er velkomne til åbningen lørdag den 10. september kl. 10.00 på Sorø Museum.
På udstillingen kan man se den gamle bondestue, og der fortælles om de store fester, der 
har været i forbindelse med museet. 

Niels G. Sørensen
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FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

LØRDAG den 5. november 2016 kl. 13.00-16.30

BEMÆRK LØRDAG – ”ET DOBBELT-FOREDRAG”

MENNESKETS ODYSSÉ
ved pens. ledende overlæge, Aarhus Universitet Peter K. A. Jensen, Randers

Mennesket har til alle tider haft et dybfølt behov for at 
finde en forklaring på sin herkomst. En tørst efter at for-
klare vores plads i naturen og at vide, hvor vi kommer 
fra – uanset om det drejer sig om det enkelte individ, 
nationen eller om arten – synes helt klart at høre til de 
grundlæggende træk ved vores psyke. Hvor kommer vi 
fra? Hvordan er vi blevet til det, vi er? Og hvor er vi på 
vej hen? 

Det er sådant stof, myterne er gjort af. Og ligesom myterne om vores oprindelse, som 
utvivlsomt har været med os længe før skrivekunsten blev opfundet for 5.000 år siden, 
bidrager hver ny viden, som videnskaben frembringer om vores begyndelse, til at 
tilfredsstille længselen efter at kunne besvare disse spørgsmål. Udforskningen af men-
neskets oprindelse og udvikling – palæoantropologien – er således i høj grad en offentlig 
videnskabelig disciplin, der optager praktisk taget ethvert menneske. 

Spørgsmålet om vores oprindelse er et emotionelt emne, der er dybt rodfæstet i vores 
sjæl side om side med vores opfattelse af os selv som menneskelige væsener og af vores 
plads i den naturlige og sociale virkelighed, der omgiver os.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet.  
Entré for ikke-medlemmer er 100 kr. I pausen serveres kaffe, og kage kan købes for 20 kr.

FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

ONSDAG den 9. november 2016 kl. 19.30

Gøngehøvdingen – sandheder og myter
ved historiker, cand.phil. Carsten Egø, Slagelse

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe, og kage kan købes for 20 kr.

Hvem var Gøngehøvdingen? Var han den 
romantisk fremstillede romanfigur, var 
han fribytter eller var han kongetro fri-
hedskæmper? Forfatteren Carit Etlar har 
udødeliggjort historierne om Svend Poul-
sen, kaldet ”Gøngehøvdingen”. Men hvem 
var mennesket bag figuren, der levede 
under ikke mindre end 5 krige i 1600-tal-
let? Hvad er sandhed og hvad er myter om 
ham? Foredraget fortæller historien om 
Gøngehøvdingens dokumenterede liv og 
gerninger i relation til de mange dansk-
svenske konflikter i hans levetid. Foredra-
get er ledsaget af mange billeder fra de 
steder, hvor Gøngehøvdingen udøvede sin 
indsats for de danske konger.
Alt dette vil Carsten Egø fortælle om i 
aftenens foredrag i gøngernes og snapha-
nernes tegn.
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Cigarbånd, slægtsforskning og to virksomheder i Slagelse 
  Af Vibeke Beltoft 
 
Vilhelm Langes Cigarfabriker A/S, Slagelse 
I forbindelse med mit arbejde med at skrive en historie om min morfar, 
silkebåndsfabrikant Christian Victor Pedersen (1889-1946), Nærum, stødte jeg på 
materiale, der vedrører to virksomheder i Slagelse nemlig: Vilhelm Langes 
Cigarfabriker A/S og Fritz Becker, rensning og farvning, Bredegade 4 i Slagelse. Jeg 
fik derfor lyst til at fortælle museumsforeningens medlemmer denne del af historien.  
Morfar var taget på valsen i 1910 og endte i Schweiz, hvor han i Bern fik arbejde som 
væver på en fabrik, der vævede uniformsklæde. I Bern stiftede han familie, og først i 
1923 flyttede familien til Danmark. Han har fortalt, at det ikke var så nemt at være 
udlænding i Schweiz efter 1. verdenskrig. Morfar anså ellers Schweiz som sit andet 
fædreland, har han fortalt. 
I 1924 blev han ansat på Skodsborg Hattefabrik hvor han skulle stå for vævningen af 
hattebånd og cigarbånd, som hattefabrikken også fremstillede. I 1927 blev han 
selvstændig, idet han overtog vævningen af både hattebånd og cigarbånd.  
 
Forklaring på ordet ”cigarbaand” er hentet på nettet fra Ordbog over det Danske 
Sprog:  
Cigarbaand, et. ( i s æ r :  g u l t  e l l .  r ø d t )  s i l k e b å n d  b u n d e t  o m  c i g a r e r  
( s o m  a l m . - v i s  l å  i  k n i p p e r  p å  1 0  e l l .  2 5  i  c i g a r k a s s e r n e )  (jf. 
Cigarkassebaand / Cigarkasse S). en Hestesko  forsynet med et lille Cigarbaand. 
DagNyh.7/10 1912.1.sp.4. der ligger røde og gule Cigarbaand som Bogmærker. 
AaseHans. EK.31. de to røde silkesløjfer ude ved enderne (: af fletningerne) så ud som 
forhenværende cigarbånd. Soya.S.II.60.  (mil.-slang) o m  s ø o f f i c e r e r s  
æ r m e d i s t i n k t i o n .  Bom. S.II.152. 
fra Supplement til ODS, ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser 
til ODS' originale materiale inden for samme periode, som ODS dækker: 1700-1950  der 
udkom i 1992-2005 

 
 
 
 
 

På næste side ses en side fra min morfars eksempelsamling. Her ses cigarbånd til Vilh. 
Lange i Slagelse. Måske nogle af læserne kan nikke genkendende til cigarnavnene.  

Cigarbånd, slægtsforskning og to virksomheder i Slagelse 
  Af Vibeke Beltoft 
 
Vilhelm Langes Cigarfabriker A/S, Slagelse 
I forbindelse med mit arbejde med at skrive en historie om min morfar, 
silkebåndsfabrikant Christian Victor Pedersen (1889-1946), Nærum, stødte jeg på 
materiale, der vedrører to virksomheder i Slagelse nemlig: Vilhelm Langes 
Cigarfabriker A/S og Fritz Becker, rensning og farvning, Bredegade 4 i Slagelse. Jeg 
fik derfor lyst til at fortælle museumsforeningens medlemmer denne del af historien.  
Morfar var taget på valsen i 1910 og endte i Schweiz, hvor han i Bern fik arbejde som 
væver på en fabrik, der vævede uniformsklæde. I Bern stiftede han familie, og først i 
1923 flyttede familien til Danmark. Han har fortalt, at det ikke var så nemt at være 
udlænding i Schweiz efter 1. verdenskrig. Morfar anså ellers Schweiz som sit andet 
fædreland, har han fortalt. 
I 1924 blev han ansat på Skodsborg Hattefabrik hvor han skulle stå for vævningen af 
hattebånd og cigarbånd, som hattefabrikken også fremstillede. I 1927 blev han 
selvstændig, idet han overtog vævningen af både hattebånd og cigarbånd.  
 
Forklaring på ordet ”cigarbaand” er hentet på nettet fra Ordbog over det Danske 
Sprog:  
Cigarbaand, et. ( i s æ r :  g u l t  e l l .  r ø d t )  s i l k e b å n d  b u n d e t  o m  c i g a r e r  
( s o m  a l m . - v i s  l å  i  k n i p p e r  p å  1 0  e l l .  2 5  i  c i g a r k a s s e r n e )  (jf. 
Cigarkassebaand / Cigarkasse S). en Hestesko  forsynet med et lille Cigarbaand. 
DagNyh.7/10 1912.1.sp.4. der ligger røde og gule Cigarbaand som Bogmærker. 
AaseHans. EK.31. de to røde silkesløjfer ude ved enderne (: af fletningerne) så ud som 
forhenværende cigarbånd. Soya.S.II.60.  (mil.-slang) o m  s ø o f f i c e r e r s  
æ r m e d i s t i n k t i o n .  Bom. S.II.152. 
fra Supplement til ODS, ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser 
til ODS' originale materiale inden for samme periode, som ODS dækker: 1700-1950  der 
udkom i 1992-2005 

 
 
 
 
 

På næste side ses en side fra min morfars eksempelsamling. Her ses cigarbånd til Vilh. 
Lange i Slagelse. Måske nogle af læserne kan nikke genkendende til cigarnavnene.  



8 9Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, september 2016

Forfatteren Jørgen Burchardt har i bogen ”Arbejdsliv og ny teknologi” med undertitel 
”Vilh. Langes Tobaksfabrik i Slagelse 1873-1966” beskrevet processen ved pakning af 
cigarer på denne måde: ”Ved fine pakninger blev cigarerne pakket i bundter, hvor 
cigarerne placeredes i en bundtebunke passende til det antal, der skulle være i et 
bundt, og en silkesnor blev bundet omkring. Under knuden anbragtes tit et stykke 
karton for at skåne cigarerne nedenunder fra knudens tryk. I en kasse kunne der være 
en eller flere bundter. I de fleste tilfælde pakkedes kasserne dog uden bundtning (løs 
pakning)”. 
 
På Kulturstyrelsens hjemmeside MUSEERNES SAMLINGER har jeg fundet en 
registrering af genstande fra Museum Lolland Falster. Genstandene stammer fra 
Tobaksfabrikken E. Nobel, Nykøbing F og er beskrevet således: ”Et stort antal ruller 
med stofbånd til bundtning af cigarer. Hidtil er set opdeling af 50 stk. cigarer i to 
bundter med bånd omkring. Nogle ruller er nye og andre er der brugt noget af. 
Følgende navne forekommer: Churchill 10 stk., Factoria 2 stk., E. Nobel 26 stk., Th. 
Stauning 2 stk., Taga 2 stk., Bellas Artes 2 stk., Selectos 3 stk., Excelsior 16 stk., 
Cristobal 3 stk., Flor Fina 3 stk., E. Nobel Kjøbenhavn 1 stk., Horwitz & Kattentid 
Tivoli 1 stk., Bridge 39 stk.”. 
 
Jeg skrev til museet og fortalte, at min morfar havde vævet cigarbåndene og fik en 
aftale om at besøge museet. I november 2015 besøgte min mand og jeg så museet i 
Nykøbing F., hvor jeg fik lov til at tage nogle fotos af cigarbåndene. Jeg havde taget 
morfars visitkort med til museet.  
I forbindelse med vores besøg på museet i Frisegade i Nykøbing F. blev vi gjort 
opmærksom på en cigarforretning, der ligger i samme gade. Vin, Piber & Tobak 
v/Marius Mortensens Eftf. A/S, som har forhandlet vin og tobak siden 1865. Vi 
opsøgte forretningen, og til min store glæde så jeg, at der var cigarbånd om de cigarer 
der lå i kasser. På nettet kan man finde flere eksempler.  
 
I juni 2015 besøgte vi Sorø Museum for at se udstillingen ”Sublime Sug”. På næste 
side ses et af udstillingens genstande: en reklame for P. Wulffs cigar: ”Flora Danica”.  
Silkebåndene, som snor sig omkring de to cigarer, er vævet på min morfars 
silkebåndsfabrik. Morfar har fortalt, at P. Wulff var hans gode hjælper og støtte ved 
opstarten af båndfabrikken i 1927.  
 
Udstillingen har også været vist på Ringsted Museum og på museet i Slagelse. Fra den 
24. juni - 11. december 2016 kan udstillingen ses på Odsherred Museum.  
 

 
 
Reklame for P. Wulff cigarer hvor                               Morfar ved en af sine væve. 
cigarbånd snor sig om de to cigarer.                                 

 
Ud fra morfars bøger med eksempler på cigarbånd har jeg udarbejdet en liste med de 
cigarfabrikker, han havde som kunde, og samtidig har jeg oplistet navnene på 
cigarerne. Listen viser mere end 50 firmanavne. Og mere end 500 cigarnavne. 
 
Efter morfars død videreførte hans søn Henrik Victor virksomheden indtil 1974, hvor 
fabrikationen ophørte.  
 
Museumsdirektør og folkemindesamler Henning Henningsen (1911-2005) skildrer i 
sin fortælling: ”SØMANDEN OG TOBAKKEN” om en ikke uvigtig del af sømandens 
behov.  
I afsnittet ”Cigarer, cerutter og cigaretter” skriver han blandt andet: 
”Cigarer blev fabrikeret mange steder på jorden først og fremmest på Havana og 
Cuba, i Nordamerika og Brasil, og også på Java og Filippinerne. De solgtes 
oprindelig i bundter med cigarbånd bundet om, men allerede i begyndelsen af 1800-
årene nævnes cigarkasser af træ”. 
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Fritz Becker, farveri og kemisk tøjrensning, Bredegade 4 i Slagelse 

 
Mit udgangspunkt er den vekse,l som ses her over. Den lå blandt min morfars 
efterladte papirer. Vekslen er skrevet til farver Fritz Becker, Slagelse, Bredegade 4. 
Dateret den 3. Sept. 1931. Min morfar skyldte altså Fritz Becker 300 kr. Det svarer til 
3 mdr. husleje for lokalerne på hattefabrikken i Skodsborg hvor min morfar på det 
tidspunkt, havde sit væveri. Altså ret mange penge. Men fik morfar farvet sine 
cigarbånd i Slagelse, der var jo et farveri på hattefabrikken?  
Fritz Becker, lyder ikke specielt dansk. Kunne det være, at han var Schweizer?  
Jeg havde søgt efter ham flere gange i folketællingerne, men ikke fundet ham. 
 
Ham ville jeg gerne vide lidt mere om, så turen gik til Stads- og lokalarkivet i Slagelse.  
På arkivet er der en del ældre vejvisere, og der fandt jeg følgende:  
1940 Johann H.F. Becker, Skelskørvej 7, tlf. 133. Forretning og farveri på Gl. Torv 5. 
1949-50 Fritz Becker, Hansensvej 28 og forretning Bredegade 5.  
Men var Johann den rigtige person?  
I juni 2016 blev Folketællingerne fra 1940 heldigvis tilgængelige på nettet, så jeg gik i 
gang med en ny søgning. Opslag på Købstæder, Slagelse Kommune, Skelskørvej 7. 
Her finder jeg Johann Hermann Friedrich Becker (1877-), fødested Tyskland som dog 
var overstreget og erstattet med Belgien. Erhverv: Farveri og kemisk tøjrensning. Oven 
på navnet Friederich er skrevet Fritz med understregning. Det betyder, at det var hans 
kaldenavn. Han bor sammen med sin kone, Helga Olivia (1897-) og børnene Fritz og 
Ida Birthe. Sønnen Fritz er født i Torped pr. Ringsted den 30/6 1926 og datteren Ida 
Birthe er født i Nærum den 8/8 1927. Det fremgår også, at faderen Fritz blevet gift 
med Helga Olivia den 19/6 1926. Videre til søgning i Kirkebogen for Ringsted 

Landsogn hvor jeg finder, at sønnen blev døbt i Vedbæk Kirke den 24/10 1926. Om 
faderen står der, at han er født i Eupen i Belgien. Eupen lå før 1. verdenskrig i 
Tyskland, men efter krigen blev byen afstået til Belgien. Søgningen fortsætter i Dansk 
Demografisk Database (DDD) Kirkebøger (1926). Her søger jeg på sønnen Fritz 
Becker og finder, at forældrene var ansat på Hattefabrikken i Skodsborg, faderen som 
farvermester. En kildekommentar fortæller følgende: ”Borgerlig ægteforenede for 
Københavns Magistrat den 19/6 1926. If. Skr. fra Sorø Amt af 26/11 1926 har Barnet 
ikke Fødehjemstedsret her i Landet”. Ved søgning i Ægteskabsbogen for Københavns 
Kommune har han underskrevet sig som Fritz Becker. På vielsesattesten står der, at 
han er Belgier og at hans opholdssted var Skodsborg.  
Tilbage til Nærum. Ny søgning i Folketællinger fra 1930 (pr. 5. nov. 1930) for 
Søllerød, her finder jeg familien boende i Nærum i ”Hattehuset”. En ejendom der var 
opført med lejligheder for hattefabrikkens medarbejdere. 
 
Morfar og Fritz Becker havde altså arbejdet sammen på Skodsborg Hattefabrik. De 
havde også boet i Nærum på samme tid, ikke ret langt fra hinanden (ca. 200m). 
Endelig fik jeg stillet min nysgerrighed.  
  
På et tidspunkt har sønnen overtaget forretningen, for i vejviseren fra 1959 finder jeg 
Fritz Becker, bolig Østerbro 60, Farveri og kemisk tøjrensningsanstalt, Bredegade 5, 
mens faderen stadig bor Hansensvej 28. Der er ingen annonce for forretningen i 
vejviseren for 1968-69, men det er en helt anden historie. 
 
Da jeg nu havde fået lidt kendskab til Fritz Bechers navn, så jeg en dag, at der i vores 
klædeskab hang en bøjle påtrykt firmaets navn. Jeg ved ikke, hvor vi har bøjlen fra, 
men jeg gjorde store øjne. Det er mit gæt, at det er sønnen, der har fået fremstillet 
bøjlen.  
 
 
 
 
 
 
 
Det har været en spændende øvelse ud i slægtsforskningen, det er både sjovt og 
lærerigt. Ved hjælp af en enkelt vekselblanket, kan man komme vidt omkring, for i dag 
kan man ”Google” sig frem til rigtig mange oplysninger. 
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Jeg havde søgt efter ham flere gange i folketællingerne, men ikke fundet ham. 
 
Ham ville jeg gerne vide lidt mere om, så turen gik til Stads- og lokalarkivet i Slagelse.  
På arkivet er der en del ældre vejvisere, og der fandt jeg følgende:  
1940 Johann H.F. Becker, Skelskørvej 7, tlf. 133. Forretning og farveri på Gl. Torv 5. 
1949-50 Fritz Becker, Hansensvej 28 og forretning Bredegade 5.  
Men var Johann den rigtige person?  
I juni 2016 blev Folketællingerne fra 1940 heldigvis tilgængelige på nettet, så jeg gik i 
gang med en ny søgning. Opslag på Købstæder, Slagelse Kommune, Skelskørvej 7. 
Her finder jeg Johann Hermann Friedrich Becker (1877-), fødested Tyskland som dog 
var overstreget og erstattet med Belgien. Erhverv: Farveri og kemisk tøjrensning. Oven 
på navnet Friederich er skrevet Fritz med understregning. Det betyder, at det var hans 
kaldenavn. Han bor sammen med sin kone, Helga Olivia (1897-) og børnene Fritz og 
Ida Birthe. Sønnen Fritz er født i Torped pr. Ringsted den 30/6 1926 og datteren Ida 
Birthe er født i Nærum den 8/8 1927. Det fremgår også, at faderen Fritz blevet gift 
med Helga Olivia den 19/6 1926. Videre til søgning i Kirkebogen for Ringsted 

Landsogn hvor jeg finder, at sønnen blev døbt i Vedbæk Kirke den 24/10 1926. Om 
faderen står der, at han er født i Eupen i Belgien. Eupen lå før 1. verdenskrig i 
Tyskland, men efter krigen blev byen afstået til Belgien. Søgningen fortsætter i Dansk 
Demografisk Database (DDD) Kirkebøger (1926). Her søger jeg på sønnen Fritz 
Becker og finder, at forældrene var ansat på Hattefabrikken i Skodsborg, faderen som 
farvermester. En kildekommentar fortæller følgende: ”Borgerlig ægteforenede for 
Københavns Magistrat den 19/6 1926. If. Skr. fra Sorø Amt af 26/11 1926 har Barnet 
ikke Fødehjemstedsret her i Landet”. Ved søgning i Ægteskabsbogen for Københavns 
Kommune har han underskrevet sig som Fritz Becker. På vielsesattesten står der, at 
han er Belgier og at hans opholdssted var Skodsborg.  
Tilbage til Nærum. Ny søgning i Folketællinger fra 1930 (pr. 5. nov. 1930) for 
Søllerød, her finder jeg familien boende i Nærum i ”Hattehuset”. En ejendom der var 
opført med lejligheder for hattefabrikkens medarbejdere. 
 
Morfar og Fritz Becker havde altså arbejdet sammen på Skodsborg Hattefabrik. De 
havde også boet i Nærum på samme tid, ikke ret langt fra hinanden (ca. 200m). 
Endelig fik jeg stillet min nysgerrighed.  
  
På et tidspunkt har sønnen overtaget forretningen, for i vejviseren fra 1959 finder jeg 
Fritz Becker, bolig Østerbro 60, Farveri og kemisk tøjrensningsanstalt, Bredegade 5, 
mens faderen stadig bor Hansensvej 28. Der er ingen annonce for forretningen i 
vejviseren for 1968-69, men det er en helt anden historie. 
 
Da jeg nu havde fået lidt kendskab til Fritz Bechers navn, så jeg en dag, at der i vores 
klædeskab hang en bøjle påtrykt firmaets navn. Jeg ved ikke, hvor vi har bøjlen fra, 
men jeg gjorde store øjne. Det er mit gæt, at det er sønnen, der har fået fremstillet 
bøjlen.  
 
 
 
 
 
 
 
Det har været en spændende øvelse ud i slægtsforskningen, det er både sjovt og 
lærerigt. Ved hjælp af en enkelt vekselblanket, kan man komme vidt omkring, for i dag 
kan man ”Google” sig frem til rigtig mange oplysninger. 
 
  

I butikkerne i Museum Vestsjællands afdelinger får Sorø Museumsforenings
medlemmer 10% ved køb – bortset fra bøger, fødevarer og nedsatte varer.



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 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.

 

 

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
BANG & OLUFSEN, Sorø 
THIELE, Sorø
ARKIPLUS A/S  
SORØ APOTEK
SORØ CAMPING
NORDEA, Sorø
PETER DUE BOLIG
CHRIS JENSEN A/S


