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Nyhedsbrev, oktober 2019

Ny lokalkoordinator på Sorø Museum
Den 1. august i år overtog Pernille Jacobsen posten som lokalkoordinator for Sorø Mu-
seum efter Ea Stevns Matzon. 
Opgaven består bl.a. i at være bindeled mellem Sorø Museum og Museum Vestsjællands 
andre afdelinger. At koordinere husets forskellige aktiviteter og udstillinger og have 
kontakten til forskellige samarbejdspartnere som museumsforeningen, frivillige, Sorø 
Handelsstandsforening og andre lokale foreninger. 
Udover jobbet som lokalkoordinator arbejder Pernille Jacobsen som grafisk formidler for 
Museum Vestsjælland.
Ea Stevns Matzon fortsætter som Museum Vestsjællands formidlingschef. 
Pernille Jacobsen

Busturen den 26. maj i år forløb godt med 36 deltagere. Der var rundvisninger på 
Politimuseet på Nørrebro og på Kastellet. Frokosten blev indtaget på Ravelinen mellem 
Christianshavn og Amager.
Bustur i 2020:
Bestyrelsen planlægger en bustur til Vestfyn den 7. juni 2020. 
BEMÆRK allerede nu, at mødestedet vil være på busterminalen på Rådhusvej i Sorø. 
Nærmere om busturen i nyhedsbrevet i februar 2020.
Niels G. Sørensen

HUSK AT BESØGE SORØ MUSEUM 
SØNDAG DEN 15. DECEMBER KL. 13-16.

Sorø Museum og Sorø Museumsforening serverer gløgg.
BENYT LEJLIGHEDEN TIL AT SE JULEUDSTILLINGEN: 

”Juletræet med sin pynt”
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FOREDRAG PÅ SORØ MUSEUM
Storgade 17, 4180 Sorø

ONSDAG den 13. november 2019 kl. 19.30

FOLLOW the VIKINGS

Formidlingschef Ea Stevns Matzon fortæller om Museum Vestsjællands
deltagelse i projektet Follow the Vikings, støttet af EU.

Projektet begyndte med 15 partnere i 8 lande, og havde et samlet budget på 4 mio. Euro.
Ea Matzon har været med helt inde i beskrivelsen og gennemførelsen af projektet.

Kom og hør om hvordan arbejdet med dette projekt har været, hvor Ea Matzon bl.a.
fortæller om de erfaringer projektets deltagere nu sidder med, og hvordan arbejdet

har ført til nye og spændende opgaver for formidlingschefen.

 
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening.

Entré for ikke-medlemmer er 75 kr.
     I pausen serveres kaffe/te. Kage kan købes for 20 kr.
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FOREDRAG PÅ SORØ MUSEUM
Storgade 17, 4180 Sorø

ONSDAG den 20. november 2019 kl. 19.30

Fra muld til magt

ved  museumsinspektør Trine Borake, Museum Vestsjælland

 
Hvordan var samfundet organiseret i perioden fra yngre jernalder frem til middelalder?

Hvem havde indflydelse på den sociale organisation og hvilke redskaber 
blev brugt til at forme samfundet?

Det vil Trine Borake komme med et bud på. Hun har arbejdet med detektorfund 
fra områderne omkring Tissø og Ringsted. En analyse af mere end 6000 detektorfund 

fra 34 lokatiteter ligger til grund for undersøgelsen.

Trine Borake vil fremlægge resultaterne og fortælle 
om de teoretiske tanker bag resultaterne.

 

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening
og Sorø Folkeuniversitet.

Entré for ikke-medlemmer er 75 kr.
I pausen serveres kaffe/te. Kage kan købes for 20 kr.

Milestene vask fortsat: 

I Nyhedsbrevet, februar 2019 fortalte jeg om et projekt, der skulle gå ud på at 
rense og opmale de milesten, der står langs Slagelsevej og Ringstedvej samt den 
store nulsten, der står på Sorø Torv. Jeg havde fået samlet en gruppe på 5 
frivillige, der syntes det var en god ide. Den 16. maj mødtes vi ved nulstenen på 
Sorø Torv. Vi gik i gang med at sæbe stenen ind og efterfølgende pakke den ind i 
husholdningsfilm. Den 25. maj mødtes vi igen, tog filmen af og skurede og 
skrubbede stenen så godt vi kunne. Det var samme dag, hvor Sorø Byløb fandt 
sted, så vi havde publikum på. Jeg var ret tilfreds med resultatet.  

    

Herover ses en del af stenen i nærbillede før og efter afrensningen. Herunder ses 
indpakningen af nulstenen med husholdningsfilm.  

Næste sten var 70 km stenen på Ringstedvej. 
Den blev ikke ren første gang, så den skal på 
et tidspunkt have en omgang sæbe mere. Det 
samme gælder for 9 milestenen som ses her til højre.  

 

Herefter kom turen til 10 ¼ milestenen på Slagelsevej ved Haverup. Stenen er ikke 
så stor, så det var nok med to par hænder, men til gengæld var den en stor 
udfordring. Det viste sig, at den var meget overgroet af skorpelav. Stenen blev 
ikke ren ved første vask, så vi gav den en gang til, det hjalp lidt, men en tredje 
gang skulle den have. Da forsiden var fin og ren begyndte jeg at male teksten op, 
og herunder ses resultatet før og efter afrensning og opmaling: 

  Mi 

10 ¼ milestenen før afrensning og efter afrensning og opmaling.  

I skrivende stund er vi i gang med 8 ¾ 
milestenen, der står tæt ved 
kommunegrænsen Ringsted-Sorø. 
Stenen er af samme type som 10 ¼ 
milestenen.  

Stenen ses her til højre indpakket i 
husholdningsfilm. På denne måde skal 
stenen stå omkring en ugestid inden vi 
tager fat igen.   

Hvor langt vi når afhænger af vejret, men hvis vi ikke bliver færdige i 2019, så 
tager vi fat igen i 2020.  

Vibeke Beltoft 

Milestenevask - fortsat fra sidste nummer
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Hauchsvej i Sorø
af Niels G. Sørensen

Hauchsvej i Sorø udgår fra Alleen og 
løber med husnumrene 2-23 mod vest til 
krydset ved Molbechs Allé. Fortsætter 
man over krydset, kommer man ind på 
Kongebrovej, der fører lige forbi Sorø 
Brandstation.
Hauchsvej er vel omkring 100 år, da nog-
le af villaerne er opført først i 1920 érne. 
Andre huse stammer fra 1930 érne. Der 
er også enkelte af nyere dato.
Hauchsvej begynder ved Shell-tanken og 
er derfor kendt af mange. Tidligere var 
vejen nok mest kendt, fordi Dommer-
kontoret under Retten i Sorø lå på vejen, 
nemlig i nr. 4. Mange borgere er mødt 
frem på adressen, når skifteretten skulle 
besøges.

Sorø – Kiel – København
Hauchsvej er navngivet til minde om 
Johannes Carsten Hauch, som var digter 
og romanforfatter. Hauch var lektor i na-
turvidenskab ved Sorø Akademi i årene 
1827 – 1846. 
Efter tiden i Sorø flyttede Carsten Hauch 
til Universitetet i Kiel, hvor han blev pro-
fessor i nordiske sprog, oldtidsvidenskab 
og litteratur.  Da oprøret i Slesvig-Holsten 
kom i 1848, måtte familien flygte til Kø-

benhavn. Man flyttede ind i en lejlighed 
på Frederiksberg Slot.
I 1851 blev Hauch professor i æstetik 
(litteraturvidenskab) ved Københavns 
Universitet.  

Buste af Carsten Hauch i Akademihaven 
i Sorø.

Milestene vask fortsat: 

I Nyhedsbrevet, februar 2019 fortalte jeg om et projekt, der skulle gå ud på at 
rense og opmale de milesten, der står langs Slagelsevej og Ringstedvej samt den 
store nulsten, der står på Sorø Torv. Jeg havde fået samlet en gruppe på 5 
frivillige, der syntes det var en god ide. Den 16. maj mødtes vi ved nulstenen på 
Sorø Torv. Vi gik i gang med at sæbe stenen ind og efterfølgende pakke den ind i 
husholdningsfilm. Den 25. maj mødtes vi igen, tog filmen af og skurede og 
skrubbede stenen så godt vi kunne. Det var samme dag, hvor Sorø Byløb fandt 
sted, så vi havde publikum på. Jeg var ret tilfreds med resultatet.  

    

Herover ses en del af stenen i nærbillede før og efter afrensningen. Herunder ses 
indpakningen af nulstenen med husholdningsfilm.  

Næste sten var 70 km stenen på Ringstedvej. 
Den blev ikke ren første gang, så den skal på 
et tidspunkt have en omgang sæbe mere. Det 
samme gælder for 9 milestenen som ses her til højre.  

 

Herefter kom turen til 10 ¼ milestenen på Slagelsevej ved Haverup. Stenen er ikke 
så stor, så det var nok med to par hænder, men til gengæld var den en stor 
udfordring. Det viste sig, at den var meget overgroet af skorpelav. Stenen blev 
ikke ren ved første vask, så vi gav den en gang til, det hjalp lidt, men en tredje 
gang skulle den have. Da forsiden var fin og ren begyndte jeg at male teksten op, 
og herunder ses resultatet før og efter afrensning og opmaling: 

  Mi 

10 ¼ milestenen før afrensning og efter afrensning og opmaling.  

I skrivende stund er vi i gang med 8 ¾ 
milestenen, der står tæt ved 
kommunegrænsen Ringsted-Sorø. 
Stenen er af samme type som 10 ¼ 
milestenen.  

Stenen ses her til højre indpakket i 
husholdningsfilm. På denne måde skal 
stenen stå omkring en ugestid inden vi 
tager fat igen.   

Hvor langt vi når afhænger af vejret, men hvis vi ikke bliver færdige i 2019, så 
tager vi fat igen i 2020.  

Vibeke Beltoft 
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Født i Norge
Johannes Carsten Hauch blev født den 
12. maj 1790 i Frederikshald i Norge. 
Faderen, amtmand Frederik Hauch var 
dansk, moderen af norsk slægt. Efter et 
par år i Frederikshald (Halden), flyttede 
Carsten Hauch til Bergen, da hans far 
blev stiftamtmand i Bergens stift. I 1798 
kom Carsten i huset hos præsten Niels 
Hertzberg i Malmanger. Han var der i 
5 år. Det var nogle af hans lykkeligste 
leveår, skrev han senere. I 1803 flyttede 
man til København, hvor Frederik Hauch 
blev stiftamtmand over Sjællands Stift 
og generalpostdirektør. Familien boede i 
huset på hjørnet af Tøjhusgade og Frede-
riksholms Kanal. 

Magister og doktor
Carsten blev student i 1808 fra Det schou-
boeske Institut og begyndte at læse jura. I 
1814 skiftede han studium til naturviden-
skab. Han blev magister i zoologi i 1820 
og tog doktorgraden i 1821.
Samtidig med studierne, de lange rejser 
og ansættelserne, der fulgte, digtede og 
skrev Hauch dramaer, romaner, erindrin-
ger og digte med stor flid og dygtighed. 
Det vil føre alt for vidt at beskrive Hauchs 
omfattende værker på dette sted. 
Et kendt digt af Carsten Hauch er trykt 
nedenfor.

Amputationen
En tragedie var det, da Hauch efter en 
rejse ned gennem Europa i 1822 i Nice fik 
betændelse i et sår på foden. I 1825 måtte 
han i Napoli efter mange smerter og 
kure lade en del af sit ene ben amputere. 
Amputationen foregik uden bedøvelse. 
Resten af livet måtte han halte med sit 
kunstige ben. Hauch fik en depression og 
forsøgte selvmord med pistol, men kom 
dog efterhånden over det  – digtningen 
hjalp ham fremad.

Ægteskab med Renna
I 1829 giftede Hauch sig med 17-årige 
norskfødte Frederikka Elisabeth Juul 
(1811-1896). Ægteskabet blev ikke nogen 
idyl. Frederikka, som blev kaldt Renna, 
var udstyret med en skarp tunge. Som 
tiden gik, lagde hun ikke skjul på sine 
meninger om ægtemand og om ven-
ner og fjender. Renna, som blev mor til 
otte, gjorde ting, der var uacceptable for 
samtidens normer, som for eksempel at 
kravle ned i krypten i Sorø Kirke for at 
se på skeletter, og hun badede i Sorø Sø, 
hvilket ellers kun var tilladt for mænd. 
Hendes døtre fik lov at spadsere i skoven 
med unge mænd.
I marts 2019 udkom en biografi om 
Renna Hauch: ”Dristig som en mand” 
skrevet af lektor Lone Krogsholm.

Begravet i Rom
Carsten Hauch døde den 4. marts 1872 i 
Rom, hvor han havde tilbragt sine sidste 
år, og hvor han ligger begravet på den 
protestantiske kirkegård Cimitero acatto-
lico di Roma.

Hauchs Physiske Cabinet
På Vænget i Akademihaven kan man se 
en pragtfuld samling af historiske fysik-
instrumenter.
Det er overhofmarskal ved Chr. VIÍ s hof 
Adam Wilhelm Hauch, som anskaffede 
instrumenterne, der er fra årene 1790-
1815.
Samlingen blev købt af Frederik VI, som 
skænkede den til Sorø Akademi i 1827. 
Samlingen blev nyopstillet på Vænget i 
2005.
Overhofmarskallen var Carsten Hauchs 
farbror, og en af Carstens Hauchs første 
opgaver på Sorø Akademi blev at tage 
vare på den store instrumentsamling, som 
skulle anvendes i undervisningen. 

 

Carsten Hauch
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Fædrelandssang

Carsten Hauch kaldte nedenstående digt 
for Fædrelandssang. 
Den udkom i ”Lyriske Digte og Roman-
cer” 1861.
Carl Nielsen har sat melodi til sangen. 

Morgendug, der sagte bæver i den lune 
vind,
blomsterduft, der langsomt svæver fra 
den gamle lind,
alfeleg bag skovens sale,
fuglesang i forårsdale,
månens lys på bølgens strømme,
det er Danmarks drømme.

Heltedåd, der aldrig glemmes selv i tidens 
høst,
store sagn, der evig gemmes skal ved 
sagas bryst,
hjerter, der af troskab lue,
mod, som døden ej kan kue,
ydmygt sind i glans og lykke,
det er Danmarks smykke.

Slige drømme, slige smykker, hvo kan 
glemme dem!
Ville nogen her vel bytte Danmarks gamle 
hjem,
hvor i læ bag egens skygger
skovens fugl med frihed bygger,
mod det land, hvor vestens slaver
malm af jord opgraver?

Nej, vi vil vort hjem ej bytte bort for nogen 
pris,
her vi virke vil og leve på de danskes vis,
stærke som vor oldtids minder,
fuld af kraft mod Danmarks fjender,
tro som guld mod drot og rige,
- dem vi aldrig svige.

Carsten Hauchs gravsted i Rom.

Siden generalforsamlingen på Sorø 
Museum den 14. marts 2018 er der afholdt 
bestyrelsesmøder på Værkerne den 28. maj, 
den 10.september og den 3. december 2018. 
Endvidere den 30. januar 2019 på Sorø 
Museum med Ea Stevns Matzon.
1. suppleant Vibeke Beltoft har ønsket at 
deltage i bestyrelsesmøderne, hvilket besty-
relsen med glæde har takket ja til. Supple-
anten har dog ingen stemmeret.
Nyhedsbrevene udsendtes i februar og sep-
tember. Tak til Alan Tomlinson og Vibeke 
Beltoft for gode bidrag. Også tak til Birgit 
B. Madsen, Henning Bussenius-Larsen og 
Vibeke Beltoft for uddeling af brevene di-
rekte til mange medlemmers adresser. Det 
sparer foreningen for en hel del porto.
Som ejere af matriklen 31a Sorø Bygrunde 
og de fredede bygninger på Storgade 17 
holder vi øje med museets bygninger, som 
vi synes fremtræder pænt i bybilledet. Vi 
sætter stor pris på, at Joachim Bursers 
Apotekerhave passes på bedste måde af 
Havehistorisk Forening i Sorø.

ERIK PETRI
Ved 100 års-jubilæumsfesten i juni 2016 
modtog museet/foreningen pengegaver i 
alt 14.500 kr. Disse penge er som ønsket 
og lovet anvendt til udsmykning på Sorø 
Museum.
Illustrator Erik Petri kunne den 24. oktober 
sidste år deltage i åbningen af den nye flotte 
permanente udstilling på museet. Petri har 
brugt mellem 300 og 350 timer over et par 
år på at tegne fortællingen om Danmarks 
historie set fra Sorø. Fortællingen går fra 
11.000 år før Kristi fødsel og op til nutiden.

Uddrag af formandens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø Muse-
umsforening” på Sorø Museum onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30.

Formanden for Sorø Byråds udvalg for 
kultur og fritid Bo Christensen, der også 
er næstformand for Museum Vestsjællands 
bestyrelse, åbnede udstillingen. Museums-
foreningen har ydet 12.000 kr. til hjælp til 
betaling af ophængningen af Petris store 
kunstværk på søndre trappeopgang og på 1. 
sal i museet. De 6.000 kr. ”tilhører” i øvrigt 
budget 2019.
Bestyrelsen har besluttet, at det skal fremgå 
af budgettet, at foreningen fra og med 
2020 yder 9.000 kr. årligt til særlige ønsker 
fra Sorø Museum. Derudover afsættes 
som sædvanligt 1000 kr. til gløggdagen i 
december.

BUSTUR
Medlemsturen i bus den 3. juni havde god 
tilslutning, idet 36 deltog. Vi besøgte Fyn 
og så Ladbyskibet og Johannes Larsen Mu-
seet i Kerteminde og besøgte Fyns Hoved. 
I år ser vi frem til busturen til Politimuseet, 
Ravelinen og Kastellet i København den 
26. maj. Vi håber på god tilslutning til som-
merturen til den flagsmykkede hovedstad.

SAMMUS
Lige fra starten i 2003 har vi været med i 
SAMMUS, ”Sammenslutningen af Mu-
seums- foreninger i Danmark”. Der er for 
tiden tilsluttet omkring 66 foreninger fra 
hele landet.
Den 17. marts deltog kasserer, næstformand 
og formand i årsmødet på Tirpitz, det nye 
museum ved Blåvand.
Den 6. oktober deltog sekretær, næstfor-
mand og formand i et temamøde i Kultur-
hus Fjorden i Kerteminde. Temaet var lokal 
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forankring, frivillighed og samfundsenga-
gement.
SAMMUS har fået repræsentation i re-
daktionskomitéen for tidsskriftet ”Danske 
Museer”. I december udsendtes ”Danske 
Museer” som et særnummer: ”De frivil-
lige”. Det var tilrettelagt i samarbejde med 
SAMMUS.
Den 16. marts i år deltog sekretær, næst-
formand, kasserer og formand i årsmødet i 
Nyborg.
Da formanden John Holmer ønskede at 
holde efter 8 år i bestyrelsen – heraf 4 år 
som formand – blev der valgt ny landsfor-
mand. Det blev Steen Hjorth fra Kertemin-
de Museumsforening. Mødet fik for første 
gang besøg af kulturministeren, som for 
tiden er Mette Bock.

MUSEUM VESTSJÆLLAND
Fra og med 2019 har de otte museumsfor-
eninger, som bakker Museum Vestsjælland 
op, fået en repræsentant i bestyrelsen for 
Museum Vestsjælland.
Det er sket efter ønske fra museumsfor-
eningerne. Af vedtægterne fremgår det nu, 
at Museum Vestsjællands bestyrelse selv 
vælger, om foreningernes repræsentant skal 
optages i bestyrelsen.
Det er en af formændene, valgt af disse 
efter indstilling fra museumsforenings-
bestyrelserne, der repræsenterer forenin-
gerne. Den første repræsentant valgt for 2 
år er Alice Faber, formand for Odsherred 
Kunstmuseum og Malergårdens Venner. 
Suppleant er David Barry, formand for 
Kalundborg Museumsforening.
 
TAK FOR SAMARBEJDET
Til gløggdagen den 16. december på Sorø 
Museum ydede vi 1000 kr. Gløggdagen 
er altid hyggelig – tak for samarbejdet 

omkring dagen til museet ved Ea Stevns 
Matzon.
Sorø Museumsforening har for tiden 110 
medlemskaber med et årskontingent på 
200 kr. for en person eller et par på samme 
adresse.
Dertil 21 firmamedlemmer med et årskon-
tingent på 500 kr.
Der er heldigvis sket en lille stigning i 
medlemstallet siden nytår, hvor tallet var 
105 og 20. Vi vil gerne have endnu flere 
medlemmer, så oplys endelig om de gode 
medlemsfordele.
Medlemmer kan besøge 11 lokaliteter/mu-
seer under Museum Vestsjælland, når blot 
man fremviser medlemskortet med navn og 
påsat gyldigt årsmærke.
Som noget nyt fra og med i år tilbyder vi nu 
firmaerne og firmaernes personale besøg 
for 2 personer ad gangen på skift på alle 
lokaliteterne. Man skal medbringe firma-
medlemskortet med gyldigt årsmærke. § 3 
i vores vedtægter giver mulighed for dette 
initiativ. Ordningen er aftalt med direktøren 
for Museum Vestsjælland.
Jeg vil gerne takke vores energiske kasserer 
Niels Karup for det tidskrævende kasserer-
arbejde, han udfører. Han og jeg har en lille 
bøn: betal venligst kontingentet til tiden den 
1. marts - og husk at notere navn – det vil 
spare os for meget ekstraarbejde.
Også tak til webmaster Henning V. Fischer 
for arbejdet med hjemmesiden og til 
revisorerne Preben Lemann og Niels Steen 
Jensen for veludført arbejde.
Ligeledes vil jeg rette en tak til hele besty-
relsen og til formidlingschef, lokalkoordi-
nator Ea Stevns Matzon og øvrige ansatte 
på museet for et godt samarbejde i 2018.

Sorø den 27. marts 2019 
Niels G. Sørensen

Tidslommen
Museum Vestsjællands gratis app Tids-
lommen, er et nyt digital formidlingstil-
tag, der formidler historie og kulturarv 
i landskabet. Kom ud og oplev historien 
i landskabet - der hvor historien rent 
faktisk udspillede sig. 

Sunesønnernes Mølledige: Få historien 
om avanceret ingeniørkunst. Start: Sorø 
Museum, Storgade 17, 4180 Sorø

Efterårsferie for børn
Tirsdag, onsdag, torsdag den 15.-17. 
oktober kl. 11-15.30 byder Sorø Museum 
på bæredygtig leg med vind og vejr for de 
6-12-årige børn. 

Vind og vejr og bæredygtig genbrug er i 
centrum i efterårsferien på Sorø Museum.
Museets formidlere har stillet kasser med 
(genbrugs)materialer frem og viser, hvor-
dan man kan lave sit eget vindfølsomme 
legetøj. Blandt andet bygger vi små 
drager og vindmøller, som vi prøver af 
udenfor (hvis det ikke regner). Hvis vejret 
holder tørt, går vi ud og laver de flotteste 

sæbebobler, som selvfølgelig også pustes i 
genbrugsmaterialer.

Halloween
Fredag den 25. oktober kl. 17-21 breder 
uhyggen sig i alle kroge på Sorø Museum. 
Når lyset er slukket, kommer mørkets 
væsener frem fra skabe og sprækker. Det 
er uhyyyyggeligt. Edderkoppespind og 
heksehyl blander uden varsel sig med 
spøgelses ånde og sætter rammerne for en 
aften, hvor sanserne kommer på overar-
bejde. Det er spændende – og næsten helt 
ufarligt.  Tag en lommelygte med. Og en 
ven at holde i hånden.

Julepyntsværksted
Søndag den 1. december kl. 15-18.30. 
I Juleværkstedet laver vi juletræspynt af 
genbrugsmaterialer.

NYT FRA SORØ MUSEUM
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https://www.facebook.com/soro.museum/

Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg,
Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården).

Kyndelmisse
25. januar 2020 kl. 17-22.
Omvisning i Klunkestuerne og badges-
værksted.

Udstillinger:

Juletræet med sin pynt
1. december-22. december 2019. Der er 
mange forskellige slags træer og endnu 
mere forskellige slags julepynt. Varia-
tioner over det pyntede juletræ er talrige 
og alligevel er der rammer og regler for 
træer og især for pynten. I stuerne på Sorø 
Museum er de julepyntede træer ledsaget 
af fortællinger om pyntens historie. 

Silkevejen
1. december-12. april. Udstillingen for-
tæller om den svære og hemmeligheds-
fulde kunst i at avle silke, samt hvordan 
kineserne i århundreder bevarede kunsten 
i silkevævning som en hemmelighed for 
europæerne. 
Udstillingen fremviser også porcelæns-
genstande og fortæller om den handel, 
som foregik i 1700-tallet og frem til 
midten af 1800-tallet gennem ’Asiatisk 
Kompagni’. Udstillingen handler om 
denne periodes spændende luksusvarer 
og vaner, hvor kulturudvekslingen mel-
lem Europa og Kina førte til nye stilarter 
og udbredelsen af luksuriøse materialer i 
bredere samfundslag.



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 firmamedlemskab 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 firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående firmaer for deres interesse, 
støtte og økonomiske hjælp. 

Niels G. Sørensen

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  

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.

 

 

SORØ AKADEMIS SKOLE
ELEKTROGÅRDEN SORØ APS
KLINIK LENA HARTMANN
NYRUP INSTALLATION A/S
MULTILINE A/S, Sorø afd.
ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN
COMWELL SORØ 
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
DANSKE BANK, Sorø 
LEMANN GRAFISK,  Stenmagle

ALTAN.DK
SORØ VVS ApS
BANG & OLUFSEN, Sorø 
ARKIPLUS A/S  
SORØ APOTEK
NORDEA, Sorø
THIELE, Sorø
PETER DUE BOLIG
CHRIS JENSEN A/S
LASSEN LANDSKAB A/S


