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Nyhedsbrev, februar 2018
Årets bustur søndag den 3.
juni 2018 går til Vikingemuseet Ladby og Johannes
Larsen Museet i Kerteminde
(foto).
Vi kører fra torvet i Sorø kl.
8.30 og ankommer til Vikingemuseet Ladby kl. 10.00. På vejen nyder vi en kop
kaffe med brød. Efter rundvisning med guide, hvor vi ser vikingeskibsgraven (Ladbyskibet), som blev fundet i 1935, og museet, kører vi til Restaurant Marinaen i
Kerteminde, hvor vi kl. 12.30 får frokost som buffet med en øl eller vand.
Derefter går vi til kunstmuseet Johannes Larsen Museet, åbnet 1986 og udvidet
senere i to omgange. Her får vi en fælles introduktion kl. 13.15 og derefter går vi
selv rundt.
Bussen kører af sted igen kl. 15.00. Vi kører mod nord til Fyns Hoved. Undervejs
får vi kaffe og brød. Turen går derefter hjemad, og vi håber at nå Torvet i Sorø kl.
18.00.
Alle udgifter dækkes af deltagerbetalingen på 450 kr. Museumsforeningen yder et
tilskud.
AFGANG FRA SORØ TORV SØNDAG DEN 3. JUNI 2018 KL. 8.30
HJEMKOMST TIL TORVET CA. KL. 18.00
DELTAGERPRIS: I ALT 450 KR., indbetales til foreningens bankkonto.
TILMELDING TIL FORMANDEN, SENEST DEN 19. MAJ 2018 på e-mail:
nielsvedde@mail.tele.dk eller evt. på telefon 24 80 88 77.
Når man har meldt sig via e-mail, skal man indbetale beløbet på bankkonto reg.
nr. 1551 konto nr. 10 00 35 63. HUSK AT NOTERE NAVN. Først derefter er man
tilmeldt turen.

FOREDRAG PÅ VÆRKERNE LOKALE 202
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

TIRSDAG den 17. april 2018 kl. 19.30

Jelling – Danmarks dåbsattest
ved direktør, dr. phil. Klaus Ebbesen, Hørsholm

Jelling har en central placering i den tidlige danmarkshistorie. Det er Gorm den
Gamle, Thyra Danebod og Harald Blåtands by. Mest synlige er de to store gravhøje, den lille kirke og den store runesten; kaldet Danmarks dåbsattest.

I de senere år er også fundet en stor palisadeindhegning, sporene af en enorm
skibssætning og andre vigtige fund. Hele anlægget har derfor måttet nytolkes.
I foredraget fortælles om de mange udgravninger og tolkningerne gennem tiden.
Anlæggets enkelte dele, som de kendes i dag, bliver gennemgået og sat ind i deres
kulturhistoriske sammenhæng. Med udgangspunkt i Jelling-anlægget fortælles
den tidligste danmarkshistorie med hovedvægten på Harald Blåtands indsats.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe; kage kan købes for 20 kr.
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Til medlemmerne af Sorø Museumsforening
DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 KL. 19.30
PÅ SORØ MUSEUM (Skolestuen 1. sal)
Indgang i porten fra Storgade 17, 4180 Sorø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2019.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Niels Karup.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
På valg er 1. suppleant John Schou Hansen og 2. suppleant Jørgen Mogensen.
Bestyrelsen anbefaler Vibeke Beltoft som 1. suppleant, da John Schou Hansen
ønsker at fratræde.
7. Valg af revisorer.
På valg er Niels Steen Jensen.
8. Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til formanden senest 10. februar 2018.
9. Evt. – uden beslutninger.
Med venlig hilsen
p. b. v.
Niels G. Sørensen, formand

Efter generalforsamlingen orienterer Ea Stevns Matzon om Sorø Museum
og om aktuelle begivenheder
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FOREDRAG PÅ VÆRKERNE LOKALE 111
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

TIRSDAG den 1. maj 2018 kl. 19.30

Livets Tråd
ved professor, tekstilforsker Marie Louise Bech Nosch, Københavns Universitet

Tekstiler omgiver os fra vugge til grav,
og tøj udtrykker vores status, alder, erhverv etc.
Derfor kan vi bruge tekstilhistorien til at komme ganske tæt
på mennesker i fortiden: deres teknologi, håndværk og redskaber.
Samtidig er vores sprog stadig i dag fyldt med tekstile metaforer
som vidner om tekstil og dragtens betydning gennem tiden.
Danmark har en af verdens mest enestående samlinger
af arkæologisk tekstil fra bronzealder og jernalder,
og de kan give os ny viden
om Danmarks oldtid.

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

4

Sorø Museumsforening

Industri
af Jørgen Mogensen
Industrisamfundet varede kun kort tid
1950 boede 25% af befolkningen på landet
og levede af landbrug, andre 25% boede i
byer under 1000 indbyggere, altså hvad vi
kalder landsbyer. De arbejdede med at servicere bønderne, enten som håndværkere,
der lavede deres maskiner og huse, lærere,
der underviste deres børn, eller mejerister,
der håndterede deres mælk. De næste 25%
boede i byer op til 15.000, og her var der

industrier, der lavede maskiner til bønderne, som f.eks. ASA-lift, der dengang lå
i Dianalund. De sidste 25% boede så i byer
over 15.000 indbyggere. I dag er det anderledes. Nu udgør bønder kun knap 1% af
befolkningen, og landsbyerne er døende.
1957 fik vi en ny regering, der lavede en
række tiltag for industrien, bl.a. ved nye afskrivningsregler, samtidig var OECD ved

Maskinfabrikken og mejeriet ca. 1950. Maskinfabrikken ligger bagerst til venstre.
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ASA-lift: Grundlæggeren af ASA-lift, Peder Sørensen, er flankeret af sine to sønner Laust
og Jørgen

at nedbryde toldmure, der tvang industrien ud i konkurrence og efterhånden kom
EFTA i gang, der også nedsatte toldmure
for industriprodukter. Allerede i 1961 var
industrieksporten større end landbrugseksporten, og derefter gik det stærkt. I
løbet af forbløffende få år forvandlede
Danmark sig fra et landbrugssamfund til
et industrisamfund. Dette samfund eksisterede indtil midten af 1990’erne, hvor
informationssamfundet godt hjulpet af internettet tog over. I dag arbejder kun 5% af
befolkningen i industrien.
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De mange nye industrier, der skød op efter 1957 skulle jo placeres et sted. I den
nuværende Sorø Kommune var to byer
langt fremme: Sorø, der i forvejen havde
en del industri og Ruds Vedby. I denne
artikel vil jeg fokusere på Ruds Vedby.
Der var industrier andre steder: ASA-lift i
Dianalund, Kongstedlund Mejeri i Niløse,
Orebo Teglværk m.fl. Men det var alt sammen enkeltforetagender. Fabriksmiljøer
koncentrerede sig i de to ovennævnte byer.

Sorø Museumsforening

Ruds Vedby som industriby
Ruds Vedby havde potentiale i sig til at
blive en betydende industriby. Den lå hvor
to landeveje mødtes og ved en jernbane.
Det var altså let at få varer til og fra byen,
ligesom det var let for industriarbejdere at
møde ind på arbejde. Desuden havde byen
en stor handel med alle slags forbrugsvarer. De industriarbejdere, der besluttede
sig for at bo i byen, kunne altså købe alt
hvad de havde behov for i nærområdet.
Endelig havde byen i forvejen tre store
industrier: Teglværk, børstetræsfabrik og
maskinfabrik. I byen var der derfor i forvejen en industrikultur og en industrimentalitet.
Teglværket blev grundlagt i 1904, fordi
leret ved Ruds Vedby er særlig godt til
mursten. Indtil 1955 blev murstenene
transporteret væk via jernbanen. Værket
leverede sten til Grundtvigskirken i København og den nye kirke i Kalundborg,
men ellers til byggeri på hele Sjælland og
i København. Den sidste ejer, Ebbe Friis,
købte værket i 1959 og kom således med
i det store byggeboom i 60’erne. I 1967

producerede han 10.000.000 sten årligt,
selvom antallet af medarbejdere siden
1959 var reduceret fra 25 til 16. Omkring
1970 producerede værket også de såkaldte
bløde sten og Romabjælker. De sidste er
i dag erstattet af jernbetonbjælker. Værket
lukkede i 1980, som så mange andre teglværker havde gjort. I 1959 var der i Danmark 325 teglværker; i dag er der kun 20,
heraf kun et på Sjælland.
Maskinfabrikken havde rødder tilbage til
1830’erne, hvor en landsbysmed oprettede et jernstøberi i byen på den vej, der nu
hedder Jernbanegade. Han lavede svingplove, og fabrikken er omtalt i Gyldendals
og Politikens store Danmarkshistorie fra
1990’erne. Der var 50 mand ansat. Hans
søn, Maglekilde Pedersen, flyttede fabrikken til Roskilde i 1868, hvor mælkecentrifugen blev opfundet. Mælkecentrifugen
revolutionerede dansk mejerivæsen. Tilbage i Ruds Vedby kørte maskinfabrikken
videre på et lidt lavere blus. 1909 til 1961
hed ejeren Hjalmar Nielsen. Fabrikken var
på 1400 m2 og producerede landbrugsmaskiner. I 1928 byggede han en stor udstil-

I butikkerne i Museum Vestsjællands afdelinger får Sorø Museumsforenings
medlemmer 10% ved køb – bortset fra bøger, fødevarer og nedsatte varer.
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flyttede efter et par år produktionen ud på
Kongstedlund. I stedet begyndte Irma her
at pakke marmelade og Kikoman-sovs. I
1961 kunne Alt for Damerne berette, at
»ni af byens fruer arbejder på marmeladefabrikken og fylder 25.000 glas om ugen«.
I løbet af 70’erne var det eventyr slut, og
fra omkring 1980 stod bygningerne tomme. 1988 blev bygningerne revet ned og
byparken »Irmagrunden« oprettet.

RV-Savværk: Savværket på Sorøvej leverede 6 tons børstetræ i København om ugen.

lingshal på Slagelsevej. Sønnen, Tage,
havde den i 1961-78. I 1978 var der kun en
mand ansat. Nu er fabrikken lukket.
Børstetræsfabrikken og savværket på
Sorøvej var et stort foretagende. I 50’erne
var her ansat 20 mand, og hver uge afgik
der 6 tons børstetræ til børstefabrikker i
København. Det varede ved indtil midten af 60’erne, hvor billige plasticbørster
udkonkurrerede børster af træ. Men savværket lavede andet end børster, bl.a. bjælkerne til Niløse Skole i 1955. I dag er savværket lukket og bygningerne væk.

De nye fabrikker
I 1953 købte Irma Mejeriet på Rudsgade og
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I et gammelt maskinsnedkeri på Birkevej
etablerede Realit sig engang omk. 1960.
Realit syede habitter og beskæftigede 20
damer. 1966 flyttede den til Brønderslev,
og i stedet flyttede »Boss of Scandinaviavirksomheden« Bionova ind. Den beskæftigede 25 damer med at sy damekonfektion. Da Boss of Scandinavia gik konkurs
i 1968 overtog fabrikant Ruben Jacobsen
fra Gislinge bygningerne. Det gik indtil
1972, så solgtes de til Amager Gummiindustri, hvor indehaveren hed Børge Lok.
1977 udvidede han fabrikken til 240 m2 og
beskæftigede 10 medarbejdere. 1979 lukkede fabrikken, da Børge Lok sammen
med sin elskerinde, bankbestyrer Bodil
Wiech-Jørgensen rejste til Spanien for
at etablere en restaurant her. De sad
begge i kommunalbestyrelsen og blev
kærester her.
1969 købte plasticfabrikant Henry Rasmussen fra København en grund for at

Sorø Museumsforening

bygge en fabrik, der skulle lave plasticting,
ligesom DBI i Stenlille. Den blev aldrig til
noget, ligesom Britco Vest-import, der
købte en 6000 m2 stor grund ved Slagelsevej i 1974 for at bygge en porcelænsfabrik, heller ikke blev det. Samme skæbne
fik Bygdø Porcelænsfabrik, der købte en
grund på Tværvej i 1975. Greve Lysfabrik
lå i Ruds Vedby og klarede sig meget godt
i nogle år i 1970’erne. Det gjorde fjederfabrikken på Jernbanegade ikke. Den fabrik
beskæftigede kun en enkelt arbejdsmand
og lukkede efter to år. Lige så længe eksisterede CP-Elementer, der lavede isoleringsmaterialer.
Den nye fabrik, der klarede sig bedst og
længst var Blochs Trykstøberi, der etablerede sig i den gamle skole på Rudsgade
i 1968. Ved etableringen var der 35 mand
ansat. Virksomheden støbte ting i zink og
aluminium, som f.eks. ben til kontorstole,
medianerne til globusser, låseanordninger
til indkøbsvogne og godt 30 andre ting.
Imidlertid gik det ned ad bakke, og da en
ny ejer overtog virksomheden i 1988 var
her kun ansat 13. Den nye ejer hed BR Casting Company. I 2012 var her 4 ansatte.

Nu er virksomheden lukket.

Afslutning
Ruds Vedby blev aldrig helt en industriby,
da industrialiseringen rullede ind over
landet i 1960’erne. Baggrunden var ellers
til det med tre veletablerede industrier
og en del håndværksvirksomheder, der
stod på spring til at etablere noget større.
Mange forsøgte sig, men fik aldrig rigtig
fat. Kommunen havde ellers udlagt industrikvarterer både ved Tværvej og ved den
nye omfartsvej øst om Ruds Vedby, ligesom kommuneplanerne i mange år sagde,
at der kun skulle være ny industri i Ruds
Vedby. Men det gik ikke. Udviklingens
jul drejede væk fra små og mindre virksomheder ude på landet, hen mod koncentrationer beliggende ved motorveje og
hovedjernbanelinjer. Samtidig var befolkningsunderlaget for beskedent til industri i
Ruds Vedbyområdet, hvor den største by
i området var Ruds Vedby med kun 900
indbyggere. I 60’erne, 70’erne og 80’erne
boede man endnu tæt på arbejdsstedet.
I dag, hvor vi er vant til at pendle, ligger
Ruds Vedby for afsides. Der er for langt til
motorveje, containerhavne og lufthavne.

Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg,
Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården).
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Da bygningsbevaringsarbejdet i Sorø tog form – og nu
Af cand. mag. Helge Torm, fhv. museumsinspektør

For at kunne forstå baggrunden for
bygningsbevaringsarbejdet i Sorø, som
jeg har involveret mig i, lige siden jeg
sidst i 1970’erne begyndte at arbejde på
Sorø Amts Museum, som Sorø Museum
hed tidligere, må det fremhæves, at vel
er Sorø en af landets yngre købstæder
med rødder tilbage til blot 1620’erne, da
renæssancefyrsten Chr. IV lod stikke den
første spade i jorden udenfor det gamle
klosterområde (hvornår får vi for resten
et mindesmærke af ham?), hvor de fleste
andre byer går tilbage til vikingetid eller
tidlig middelalder, men en by med knap
400 år på bagen som Sorø kan jo også
byde på gode, ældre bygningsværker, hvis
byen ellers har holdt sig godt.
Og det havde Sorø frem til 1960’erne i
ganske særlig grad. Ja, langt de fleste af
vore købstæder havde indtil da fastholdt
et vejnet og en bebyggelse, som i det
store hele var præget af tidligere tider.
Der kunne være enkelte nyere bygninger
imellem, men de lå da i det mindste i flugt
med den gamle husrække, selv om de nok
havde en tendens til at kravle op i vejret.
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Men så kom velfærden og dermed også
en kombination af privat grådighed og offentlig fornyelsesiver, og ingen af delene
kendte grænser for, hvad der var passende
at gøre i eksisterende bymiljøer.
I Sorøs tilfælde betød det især et kraftig
indhug i den oprindelige renæssanceby,
idet kvarteret omkring Søndergade blev
nærmest »ausradiert« til nye boligblokke,
der hverken ved deres placering eller udformning tager hensyn til byens historie
og miljø, men var bedre egnet til at ligge
uden for Sorø.
Da jeg kom til byen i 1977, var løbet næsten kørt. Tilbage var nogle få huse langs
med gaden – og så den gamle fattiggård,
der lå tilbagetrukket på grunden. Den var
opført på det sted i 1850’erne i nygotisk
stil med kamtakkede gavle mod øst og
vest.
Kunne man i det mindste ikke bevare
den, tænkte jeg og mumlede halvhøjt –
jeg skulle jo ikke provokere lige i starten
– at den kunne egne sig som magasin-

Sorø Museumsforening

Sorø gl. fattiggård, Søndergade 5. Den skulle væk, og det kom den...

bygning for museet, som havde store
problemer med opbevaring af effekter.
Men nej, den skulle væk, og det kom den.
Det vil sige, Den Gamle By i Aarhus fik i
tide nys om den, og direktøren, den legendariske museumsmand Erik Kjersgaard
kom, så – og sagde ja til at overflytte alt
snedkerarbejde (vinduer og døre) samt
tagværk til Aarhus med henblik på genopførelse, men endnu ca. 30 år efter ligger
tingene stadig i mølpose dér.
Der var nu også borgere i byen, der beklagede udviklingen, men en bevarings-
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forening var der ikke til at tale bygningskulturens sag. En miljøforening var dog
etableret, og den gjorde et stort arbejde på
forskellige punkter, bl.a. kæmpede den for
at skaffe byen et medborgerhus.
Det viste sig dog at være et skæbnesvangert prædikat, når en bygning blev
udset af »medborgerne« til at være
medborgerhus. Vistnok det første hus i
striben af disse tabesager var et gammelt
hus netop i Søndergade – det som blev
»bezat« af hashrygere – og så kom turen
til godspakhuset ved Rådhusvej, tegnet
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Godsbanestationen på den gamle Sorø Bystation på Rådhusvej er i dag nedrevet.

til Sorø bystation i 1903 af ingen ringere
end Heinrich Wenck. Også det forsøg fik
kommunen og DSB i fællig forpurret, og
så forsvandt den bygning en gang i 1982.
Man kunne så håbe, at det var alle gode
gange tre, da en villa i Alléen (nr. 5) bød
sig til som ny medborgerhusmulighed o.
1975. Villaen var ikke nogen almindelig villa. Den var arkitektonisk ganske
exceptionel ved at være opført i regederligen bindesbøllsk stil med kamtakker
og murskifter i både rødt og gult, altså
nygotik for alle pengene – ligesom villaen
på Skovvej 6 i Skælskør, som man vidste,
var tegnet af M. G. Bindesbøll (1800-
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56). Villaen i Sorø er godt nok bygget i
1867, nogle år efter arkitektens død, men
bygherren i Sorø var byens byfoged, som
var gift med en søster til bygherren i
Skælskør. Sådan hang det sammen!
Desværre var villaen o. 1930 blevet til en
del af et kompleks med automobilværksted med benzintanke, og o. 1980 var
villaen så i vejen for videre udbygning af
tankstationen. Texaco, der overtog villaen
fra Sorø Kommune 1. april 1981, ønskede
huset fjernet. Og så brød protesterne ud
i Sorø. Nu kunne det være nok! Og da
jeg efterhånden sad nogenlunde sikkert
i sadlen på museet, dristede jeg mig til
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i efteråret 1981 at rejse fredningssag
for villaen. Både ejer og kommunen
kæmpede imod fredning, men fredet blev
Byfogedens hus, som huset kom til at
hedde i folkemunde, i marts 1982.
I årene omkring 1980 var der dog ved at
være større forståelse i kommunens administration for bevaring af kulturarven
i bymidten, så i 1979 nedsatte stadsingeniør Irgens Møller en arbejdsgruppe med
deltagelse af bl.a. mig som museumsmand og Ole Hoff-Clausen som repræsentant for byens handelsstand. Arbejdets
vigtigste resultat var udarbejdelsen af
en registrant over de historiske huse i
Sorø med Nationalmuseet og Sorø Amts
Museum som udøvende kræfter. Bogen
udkom i foråret 1982 med bl.a. omtale af
Alléen 5. Desuden opfordrede udvalget
byrådet til at udarbejde en bevarende
lokalplan for bymidten.
Bogen var en fin, officiel blåstempling af
bymidtens bevaringsværdier og kunne
kun udgøre et godt grundlag for og inspirere til organisering af de lokale bevaringsbestræbelser. Det skete så i oktober
1982, hvor Sorø Bevaringsforening så
dagens lys.
Den første bestyrelse kom til at bestå af
overlæge Erik Hammersgaard, der blev
formand, amtsarkitekt Torben Klem, der
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»Byfogedens hus«, Alleen 5, nedrevet 1983.
Foto fra ca. 1960.

blev kasserer, kontorchef i Boligministeriet Hans Hjelme, elektriker Ole Nielsen og
advokat Lars Langkjær. (Jeg selv skulle
ikke nyde noget af at være med i fronten
i den sammenhæng, for jeg havde vakt
Sorø Kommunes vrede så meget ved at få
fredet Alléen 5, at jeg følte jorden bæve
under mig som museumsleder!).
Foreningens start blev meget hård og
nedslående, for kort tid efter oprettelsen
behagede det miljøminister Christian
Christensen, som ejer og kommune havde
anket fredningen til, at ophæve denne, og
i januar 1983 forsvandt villaen fra jordens
overflade.
Foreningen eksisterer dog i bedste velgående i sit 36. år. Medlemstallet er endda
steget i forhold til dengang (der er nu 62
medlemskaber), og foreningen har i alle
årene ydet en aktiv indsats for bevaring
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Tegnelærer Troels Pedersens 1700-tals hus
Søgade 10a, er fredet i 1989. Foto fra 1878
hvor der var bogtrykkeri i huset.

af bygnings- og landskabskulturen, ikke
altid med held, men, kan vi vel tillade
os at sige, med et stort fingeraftryk på
de generelt set forbedrede forhold for de
historiske værdier i Sorø by (efter 2007
også i de andre byer i kommunen) og i
landsbyerne.
De store byfornyelsesarbejder i 1980og 90’erne i karreerne ved Priorgade,
Rolighed, Ingemannsvej og Saxogade var
foreningen med til at gøde jordbunden
for. I dag glæder alle sig over de stort set
nænsomt udførte forandringer og istandsættelser i denne østlige og sydøstlige del
af byen. Den nylige byfornyelse i Ruds
Vedby og Stenlille har foreningen også
engageret sig i.
Med hensyn til den kommunale planlægning kan vi pege på fremkomsten af

14

lokalplaner for bymidten, der tager hånd
om bevaringsværdierne på forskellig vis,
bl.a. i form af regulering af facadefornyelse og skiltning. Her har foreningen hjulpet
kommunen med udarbejdelse ved vort
medlem, arkitekt Claus Christensen af en
vejledning vedr. restaurering af facader
i bymidten, udkommet sidst i 1990’erne.
Jo, Storgade er blevet meget smukkere
i de sidste mange år. Af de engang så
populære faste baldakiner er der således
nu kun én tilbage.
Foreningens bestyrelse har desuden for
få år siden foretaget en bevaringsmæssig
registrering (efter det såkaldte SAVEsystem) af hele villakvarteret nordvest
for bymidten – ud til Slagelsevej. Her
er mange villaer, opført i bedre byggeskik eller funkis, af høj eller mellemstor
bevaringsværdi. Desværre har kommunen ikke fulgt trop ved at udfærdige en
bevarende lokalplan for området.
Også i mange enkeltsager vedr. ombygning eller skiltning har vi hen ad vejen
fået lydhørhed for vore synspunkter. Af
varig værdi – tør vi håbe – er fredningerne af tegnelærer Troels Pedersens
1700-tals hus i Søgade (nr. 10a, fredet i
1989) og af det i 1880 af Vilhelm Tvede
tegnede rådhus ved torvet (fredet i 2009
– endda med ejeren, Sorø kommunes
velsignelse!).
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Den gamle skolebygning i gården til Storgade 13 var for ikke så længe side en anden trist
sag, hvor huset i en lokalplan for matriklen forlods blev tilladt nedrevet af kommunen.
Huset står der dog endnu, men det er måske en stakket frist… Foto fra ca. 1875.

Nederlag er til stadighed forekommet.
Tænk f.eks. på nedrivningerne af hjørnehusene ved Rolighed og henholdsvis Priorgade og Boldhusgade, og på det sidste
ikke mindst sagen om Ingemanns udhuse.
Den gamle skolebygning i gården til
Storgade 13 var for ikke så længe side en
anden trist sag, hvor huset i en lokalplan
for matriklen forlods blev tilladt nedrevet
af kommunen. Huset står der dog endnu,
men det er måske en stakket frist…
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Der er i det hele taget igen kommet en
bevaringsfjendtlig stemning i byrådet,
som vi ikke har set længe. Det er foruroligende, men animerer kun til fortsat
kamp for det, som vi er sat i verden for.
Heldigvis har vi bevaret en god kontakt
til kommunens embedsværk, som sidst i
1990’erne blev sat i system i form af mere
eller mindre kvartalsvise møder med
planafdelingen på rådhuset. De foregår i
en god og åbenhjertig form.
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Formidling og påpegning på positiv
måde af de historiske bevaringsværdier i
vor by og i hele kommunen er af afgørende betydning for folkelig opbakning
til bevaringsbestræbelserne. Derfor har
vi lige siden 1990 årligt uddelt præmier
til bygningsejere for vellykket restaureringsarbejde eller særlig god vedligeholdelse, også det er sket i samarbejde med
kommunen, som også gerne har stillet
byrådssalen til rådighed for festivitassen.
Omtale i medierne sikrer folks kendskab
til, hvad der skal til for at få det lokale, blå
stempel.

enkelttilskud nogensinde! Fonden opløstes formelt i begyndelsen af 2015.

Det bedste »lokkemiddel« er imidlertid
økonomiske tilskud. Det gjorde allerede
den første bestyrelse noget alvorligt ved,
idet den i 1984 grundlagde Sorø Bevaringsfond. Med bidrag fra Sorø Kommune og Bikuben, Sorø, blev der dannet en
kapital, så afkast af formuen næsten hvert
år – efter ansøgning – kunne udloddes til
bygningsarbejder på bevaringsværdige
huse. Det blev de så, og det ikke bare i
Sorø by, men også ude i landdistrikterne.
Det betød meget for modtagerne, selv
om beløbene ikke var enorme. Desværre
ville ingen hjælpe fonden til overlevelse,
da krisen kom i 2008, og afkastene blev
så små, at de dårligt nok kunne dække
revisionsregningerne. En opløsning af
hovedstolen betød til gengæld de største

Kilder:
a) Forfatterens hukommelse
b) Mødereferater i Sorø Bevarings
forenings arkiv
c) Avisudklip vedr. Alléen 5 i Lokal
historisk Arkiv Sorø
d) Fotos fra Lokalhistorisk Arkiv for
Sorø og Omegn
e) Fotos fra bogen »Sorø 1938-1950«
udgivet af »Foreningen Jul i Sorø
Venner« 2016
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Sluttelig vil jeg udtrykke min overbevisning, at det kun kan være få mennesker
i kommunen, der ikke med tilfredshed
ser på, at Sorø er kommet bedre igennem
årene efter de store, totale nedrivninger
end så mange andre byer som Slagelse
og Ringsted – for at nævne de nærmeste,
hvor bygningsbevaringsarbejdet har haft
og stadig har trange kår, så nedrivninger
og vansirende ombygninger dér mere er
reglen end undtagelsen.

Info:
Formænd gennem tiderne:
1982-1988: Erik Hammersgaard
1988-2002: Torben Klem
2002-2008: Jan Preisler
2008-????: Helge Torm
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Rørstensgård eller Rødstensgård?
af Henning Vincentz Fischer

Sorø Kommunes næste større byudviklingsprojekt ligger på Rørstensgård vest
for Frederiksberg Skole.

En funktion det har frem til 1859, hvor
det efter omtegning arkiveres, og et nyt
»Original 2« tages i brug.

Nu er stednavne jo meget interessante,
og netop navnet Rørstensgård er ingen
undtagelse.

En perle

Rørsten? Hvad er nu det for noget? Hvor
kommer navnet fra?
Rørstensgården er ved udskiftningen
omkring år 1800 sammen med 10 andre
gårde udflyttet fra landsbyen Lynge. De
resterende 12 gårde blev i Lynge eller blev
nedlagt.
Grundlaget for udskiftning og udflytning
var en kortlægning af hele kongeriget.
Lynge Sogn blev i 1788 efter »Højkongelige Rentekammer Collegii høje Ordre«
opmålt af E.C. Stockfleth og copieret i
1805 af Capitain og Landinspecteur F.C.
Michaelsen. Kortet er påført en blyantspåtegning »Original«, der autoriserer
kortet som det originale ibrugværende
matrikelkort. Også kaldet »Original 1«.
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Kortet over Lynge Sogn er en perle.
Det er en guldgrube af oplysninger om
Lynge i tiden før, op til, og efter de store
landboreformer. Eccard Christian Stockfleth, der opmålte Lynge, har forsynet
kortet med utallige oplysninger om de
marknavne, som jordernes brugere har
videregivet ham. Det er navne, der rækker
langt tilbage i historien. Nogle sikkert til
tiden da landsbyen Lynge blev etableret.
Det er navne som Gyde Stykker, Præstens Hundekilde, Sophie Kilde, Have
Vrætter, Prambroe Stykker, Kongens
Agre, Thors Vrætter, Drøfteleds Stykker,
Gienderup Agre, Tiørneløver, Degnens
Klokkerbanke, Kulle Mosen, Hestebierg
Stykker, Faare Sletten, Lunden, Små- og
Store Kroner, Barne Vrætter, Knuderup
Stykker, Rødstens Agre og mange mange
flere, f.eks. Skidereds Stykker! Alle
navne fortæller historie, men hvilke?
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Rødstens Agre
Blandt de mange navne finder man ikke
marknavnet »Rørsten«. Men den ager,
hvortil Arvefæster Anders Ibsens gård
blev flyttet fra Lynge, hedder altså, ifølge
Eccard Christian Stockfleth: Rødstens
Agre. Nu er spørgsmålet jo så: Har Stockfleth i 1788 hørt forkert, eller er det en
senere misforståelse af stednavnet? Det
er ikke til at afgøre, men det er da mindre
mærkeligt at tale om røde sten, end om
rørsten.
Jeg kan ikke lade være med at fabulere
over, at marknavnet tæt ved Rødstens
Agre er Knuderup Stykker. Knuderup
lyder jo som et bynavn, og så tænker jeg
på de vandrende landsbyer. Altså den viden vi i dag har om, at landsbyerne i tiden
op til indførelsen af hjulploven, med 100
– 200 år mellemrum, flyttede placering
indenfor deres ejerlav. Så kan »røde sten«
måske pege på en bebyggelse, men det er
selvfølgelig langt ude. Der var vel ikke
mange »bagte røde sten« den gang.

Klokkergård
Et andet spændende stednavn finder vi på
naboejendommen til Rør- eller Rødstensgård. Denne gård blev placeret på ageren
med den på kortet markerede Klokker
Banke, og fik navnet Klokkergård. Klokkerbanke findes nu kun som en erindring
på kortet, og så i nogle rejsebeskrivelser
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fra Nationalmuseet. Højen er fuldstændig væk; den har ligget et sted under
P-pladsen til Frederiksberg Skole. Jeg
har hørt, at man ikke turde bruge navnet,
da Frederiksberg Skole og Smedeparken
blev bygget. Man var vistnok bange for,
at »Sådan nogen klokkere!« og den slags
skulle stigmatisere området. Godt, at
man siden har vedkendt sig navnet.
Men navnet rejser endnu et spørgsmål:
Hvorfor »Klokker Banke«? Støbte man
klokker til Lynge Kirke der? Næppe,
der er vel rigeligt langt til kirken. Og
så alligevel, her er hvad Nationalmuseet skriver i 1882: »Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks
Oldtid N.Ø. for Gaarden[Klokkergaard]
»Store og lille Klokkerbanke«. [sb.20-2l]
De var i fordums Dage saa toppede, at
der ikke kunde pløjes over dem. Senere bleve de afgravede, hvorved der fandtes
Kul og Metalslakker som bekræftede
Sagnet om, at der var støbt »Klokker«
der paa Stedet. Nede i dem stødte man
paa Stene i en vis Orden i mellem Stenene
var der en som et »halvt Trug«. Dovteledsvejen, Hoverrivej til Sorø Ladegaard
har i gamle Dage gaaet hen over Lodden
fra Topshøj.«
Jeg er stadig meget begejstret for at kigge
på det gamle kort fra 1788. En af de store
fordele ved digitaliseringen af Danmark
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fandtes Kul og Metalslakker som bekræftede Sagnet om, at der var støbt "Klokker" der paa Stedet. Nede i dem
stødte man paa Stene i en vis Orden i mellem Stenene var der en som et "halvt Trug”. Dovteledsvejen, Hoverrivej ti
Sorø Ladegaard har i gamle Dage gaaet hen over Lodden fra Topshøj."
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Der er et utal af uløste gåder, man kan fabulere over!

Udsnit af Carte over Liunge og Topshoie Byers Marker.
Udsnit af Carte over Liunge og Topshoie Byers Marker

https://www.facebook.com/soro.museum/
Nyhedsbrev, februar 2018
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Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening
Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 200 kr. årligt, medens et firmamedlemskab kan tegnes for 500 kr. årligt. Firmanavnene bringes på vores
hjemmeside og nævnes i nyhedsbrevet. Vi tilbyder at etablere et link fra vores hjemmeside til firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående firmaer for deres interesse,
støtte og økonomiske hjælp.
Niels G. Sørensen
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BANG & OLUFSEN, Sorø
THIELE, Sorø
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MULTILINE A/S, Sorø afd.
SORØ BLOMSTERCENTER
ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN, Sorø
RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS
COMWELL SORØ STORKRO
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
BANG & OLUFSEN, Sorø
LEMANN GRAFISK, Stenmagle

Museumsforeningens bankkonto: Reg. nr. 1551 konto nr. 10003563
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
Birgit Bangsgaard Madsen, 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 

Nyhedsbrevet er trykt hos www.lemann.dk
Ansvarlig for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen
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

