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Nyhedsbrev, februar 2019

Årets bustur søndag den 26. maj 2019 går til
Politimuseet og Kastellet i København
Vi kører fra Torvet i Sorø kl. 8.00 og ankommer til Politimuseet på Nørrebro kl. 9.30.
Her er der omvisning i 2 hold.
Efter besøget kører vi i bussen videre kl. 11.45 til Ravelinen mellem Christianshavn og
Amager, hvor vi får frokost med 1 øl/vand og kaffe.
Kl. 13.30 kører bussen os videre til Kastellet, hvor der er rundvisning i 1½ time fra kl.
14.00. Efter rundvisningen kører vi hjem mod Sorø Torv, hvortil vi forventer at ankomme ved 17-tiden.
Alle udgifter dækkes af deltagerbetalingen på 500 kr. Museumsforeningen yder et
tilskud.

							

Afgang fra Sorø Torv søndag den 26. maj kl. 8.00
Hjemkomst til torvet ca. kl. 17.00
Deltagerpris: 500 kr. , som indbetales til foreningens bankkonto.
Tilmelding til formanden senest den 12. maj 2019 på e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk
eller evt. på telefon 2480 8877.
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 endelig tilmeldt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Læs om Politimuseet og Kastellet inde i nyhedsbrevet

Til medlemmerne af Sorø Museumsforening
DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 27. MARTS 2019 KL. 19.30
PÅ SORØ MUSEUM
Indgang i porten fra Storgade 17, 4180 Sorø

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent og budget for år 2020.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Valg til bestyrelsen.
På valg er Alan Tomlinson, Birgit Bangsgaard Madsen,
Henning Vincentz Fischer og Henning Bussenius-Larsen
Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
På valg er 1. suppleant Vibeke Beltoft og 2. suppleant Jørgen Mogensen
Valg af revisorer.
På valg er Preben Lemann
Indkomne forslag.
Evt. forslag sendes til formanden senest 10. februar 2019.
Evt. – uden beslutninger.
Med venlig hilsen p. b. v. Niels G. Sørensen, formand

Efter generalforsamlingen er der orientering
fra Sorø Museum.
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FOREDRAG PÅ VÆRKERNE
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

FOREDRAG PÅ VÆRKERNE
LOKALE 111
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

TORSDAG den 11. april 2019 kl. 19.30

ONSDAG den 8. maj 2019 kl. 19.30

Vraget fra Sdr. Havn – om sommerens fund
og andre skibsvrag fra Køge

Værkerne i Sorø
Om oprettelsen af et enestående, kombineret vand-,
gas- og elværk og dets historie op til vore dage

ved museumsinspektør Annemette Kjærgård, Museum Sydøstdanmark

ved cand. mag. Helge Torm
Engang i anden halvdel af 1500 årene forliste et fragtskib lidt syd for indsejlingen
til Køge Havn. Her blev det ret hurtigt dækket af sand, men kom atter frem i sommeren 2018 i forbindelse med udgravningen til et større boligbyggeri.
Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark arbejdede i seks varme sommeruger med
udgravning og optagning af de mange stykker skibstømmer.
Nu ligger tømmeret i vandfyldte containere og bliver taget op et for et for at blive
undersøgt og dokumenteret.
Det var imidlertid ikke første gang, der blev fundet skibsvrag ved Køge. Da man i
sin tid gravede ud til den nuværende, moderne havn, dukkede der flere vrag op.
Foredraget handler om udgravningen og de seneste resultater af undersøgelserne
af skibet fra stranden, men kommer også om ad historien om vragene i havnen.
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Værkerne i Sorø er i dag den populære betegnelse for det historiske anlæg, som blev
grundlagt her i 1903 som et kombineret vand-, gas- og elværk. Værket begyndte som en
privat virksomhed, men efter nogle år overtog Sorø Kommune foretagendet. I mange
år spillede værkerne en meget afgørende rolle for byens forsyning med vand, gas og
el, men det er i dag en saga blot. En del af anlægget er forsvundet, mens andre dele er
bevaret igennem såkaldt transformation til et levende kulturcenter.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet

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

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

KASTELLET

					

I 2018 fyldte Politimuseet på Fælledvej 20 på Nørrebro i København 25 år.
De første genstande samledes i Domhuset i 1904. I 1924 fortsatte den lille samling så
på den nye store Politigården. Man flyttede i 1955 til Politiskolen på Artillerivej, hvorfra
man i 1967 rykkede til nogle lejligheder på Blegdamsvej.
I 1972 gik samlingerne retur til Politiskolens loft. Der var lukket ned 1972 – 79.
I 1993 oprettedes Politihistorisk Selskab, som etablerede Politihistorisk Museum på den
gamle station 6 på Fælledvej på Nørrebro. Station 6 åbnede helt tilbage i 1884 med 64
politifolk i en ny bygning i historicistisk stil. Som københavnsk politistation lukkede den
i 1977.
I 1998 var hele bygningen taget i brug til museum. Politihistorisk Selskab overførte
museet til Rigspolitiet. Nu blev navnet Politimuseet, som i dag har 6 medarbejdere med
Frederik Strand som leder.
På museet kan man opleve de faste udstillinger, som er følgende:
Forrige århundreders politi, Forbryderfotos og politihånd, Politimotorcykler, Politiet under besættelsen, Detentionen, Kriminalteknik, Indbrud og forfalskning og 18. maj 1993.
Når medlemmer af Sorø Museumsforening bliver vist rundt på museet den 26. maj
i år dykker man ned i politiets historie på en spændende måde, idet en pensioneret
betjent fortæller om korpsets oprindelse i 1600-tallet, om opgaver og udfordringer med
opklaring og efterforskning gennem tiderne, samt om nogle af danmarkshistoriens mest
berømte og berygtede kriminelle.
Betjenten vil i løbet af rundvisningen komme med anekdoter og små historier om oplevelser fra sin egen tid i korpset.

Kastelsmøllen fra 1847. Københavns sidste mølle. Den fik nye vinger i 2016.
Kong Christian IV havde udformet en plan til en bedre befæstning af København, og i
1626 påbegyndte man fæstningen Sct. Annæ Skanse, der blev forløberen for Kastellet.
Da kong Christian IV døde i 1648, blev det i stedet for hans søn – tidligere elev på
Sorø Akademi – Frederik III, som oprettede Livgarden i 1658, der fik opført den store
fæstning. Kastellet er bygget af hollænderen Henrik Rúse i perioden 1662-1665. Kastellet
blev oprindeligt kaldt Citadellet Frederikshavn efter Frederik III. Anlægsarbejdet var
enormt, men Kastellet blev alligevel anlagt på lidt mere end to år. De første soldater
marcherede ind i Kastellet den 28. oktober 1664, som er Kastellets fødselsdag.
Kongeporten er Kastellets hoveddør, som man kommer til fra Esplanaden og over Sjællands Ravelin. Kastellets kronvold er 1750 meter lang og har i alt fem bastioner. Kastellet består i dag af seks røde stokke og to store magasinbygninger, hvor militære stabe,
officerer, befalingsmænd, menige soldater og deres familier i datidens Danmark var
indlogeret. I dag er stokkene kontorer og arbejdspladser for flere hundrede medarbejdere
fra Forsvaret.
Kastelskirken blev bygget i 1704 for garnisonen på Kastellet. Den ejes stadig af Forsvaret, og den er fra 1902 også sognekirke for Kastels Sogn med 6.844 indbyggere. Arresten
ved kirken er fra 1725.
Kommandantgården blev rejst i 1725. Bygningen var i 2016 under en gennemgående
istandsættelse og vil i fremtiden blandt andet lægge lokaler til et informationscenter.
Hovedvagten kom til i 1874 og der har været arrest i bygningen siden 1883.
(Oplysninger hentet bl.a. fra Forsvarets hjemmeside)

(Oplysninger fra Politimuseets hjemmeside)
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WILSTERSVEJ I SORØ

digte, kan man herunder læse Ludvig
Holberg fra »Digtninger« i 1827. Digtet,
som har fjorten strofer, er gengivet fra
»Udvalg af Soranske Digte og Sange«
udgivet af Soransk Samfund ved
S. Schandorph, Kjøbenhavn. I Kommission i C. G. Iversens Boghandel, 1872.
I 1840 satte Niels W. Gade musik til
digtet, som nogle benævnte Holberg
-Sangen.

af Niels G. Sørensen

Frederiksvej, som udgår fra Alléen og
ender i Værkerne, skulle efter sigende
være opkaldt efter ejeren af »Postgården«
glarmester Frederik Julius Jørgensen
(1818-1889).
Men i 1912 besluttede byrådet, at Frederiksvej skulle være en hilsen til danske
konger, og det samme skulle gælde
Christiansvej.
Mellem de to veje med kongenavne
finder man Wilstersvej med en håndfuld
villaer. Denne lille vej er navngivet efter
Christian Frederik Emil Wilster, som var
professor på Sorø Akademi.

Chr. Wilster blev født i København i
1797 og døde i Sorø i 1840 kun 42 år
gammel. Han ligger begravet på Sorø gl.
Kirkegård, hvor man kan se en fint udført
gravsten over Professor Christian Wilster
og hans hustru Charlotte Wilster, født
Wilster (1806 -1893).
Christian Frederik Emil og Charlotte
Ketty, som var fætter og kusine, var blevet gift i Garnisons Kirke i 1829.
På gravstenen er også indgraveret data
for ægteparrets ene datter Julie [Dorthea
Caroline] Wilster (1834-1900), der døde
ugift. Der var i ægteskabet endnu en datter Emilie Mariane Charlotte og en søn
Frederik Bernhard.
På gravstenen læses:
HAN OLDTIDSSKJALDE
UNGDOMSLIV GENGAV,
MENS SELV HAN SANK
I TIDLIG GRAV,
SKU OPAD, KÆRLIGHED!
SE FREMAD, SAVN!
HIST BLOMSTRER FRISKT
HANS LIV, OG HER HANS NAVN.

Christian Wilster 27.9.1797 – 11.1.1840
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Gravstenen i Sorø øst for Klosterkirken

Chr. Wilster, der blev student i 1813 og
tog juridisk embedsprøve i 1816, blev i
1822 ansat som adjunkt ved Sorø Akademi og blev samme år teolog. I 1827 blev
han magister og i 1828 lektor i græsk og
engelsk.
Udover at undervise var Wilster også
digter og oversætter. Han er især kendt for
det meget store arbejde med at oversætte,
ja gendigte Homers Iliaden og Odysseen
fra oldgræsk til dansk. Disse to værker
udkom i 1836 og 1837.
Som et kendt eksempel på Chr. Wilsters
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I digtet er der tråde til tre komedier af
Ludvig Holberg: Jacob von Tyboe (Den
stortalende Soldat), Den politiske Kandestøber og Jean de France.
Når man læser digtet, kan man tænke på,
at det også i dag er vigtigt at »bakke op«
omkring det danske sprog.
Mange vil jo så gerne anvende engelsk,
også dér, hvor der i realiteten ikke er nogen grund til det. Rigtig mange engelske
ord og andre fremmedord optages hele
tiden i danskernes sprog. Engang imellem
er det imidlertid rart at kunne sige hjemmeside i stedet for website, tankegang i
stedet for mindset og aftale fremfor deal.
I Sorø har vi Campus Sorø, som ligger
der, hvor Ankerhus befinder sig. Campus
er latin for en åben plads. Vi har fået det
ind i sproget fra USA. Inden for Klosterporten på Sorø Akademi er der en åben
plads, som dog fortsat hedder Store Plads
– og tak for det.
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Ludvig Holberg
Før var der knap skrevet på Dansk en Bog,

Sieur Herman pudser paa Folk og Land;

som ret kunde Hjerterne hue,

hvad om han polered sin Kande?

kun Eventyr, brugbart i Kakkelovnskrog,

og hvad om Hans Frandsen fik hjemme forstand

kun Vise til Spinderskens Stue.

og skaante de fremmede Lande?

Hver Mand, som med Kløgt gik i Lærdom

Og Holberg sin mandige Røst oplod

til Bund,

om Daarernes Lader og Fagter

Latin på Papiret kun malte,

saa levende som de gik og stod

med Fruerne Fransk og Tydsk med sin Hund

med Ansigt, Tale og Dragter.

Saalænge som derfor med Liv og med Aand

Saalænge en Draabe gammeldags Blod

den Danske kan synge i Lunden,

kan vei gennem Aarerne finde;

saalænge som ikke hans Smilebaand

saalænge som Bøgen ved Sorø slaar Rod,

af Moden i Knude er bunden;

skal leve vor Holbergs Minde.
Chr. Wilster
Axelstad: København (Absalons by)

og Dansk med sin Tjener han talte.
Som rensende Stormvind hans Tale klang
Da seiled et Skib fra Bergens Fjord

til Solskin i kommende Dage;

- en kostelig ladet Snekke –

indsmuglede Noder som Græshopper sprang

thi Ludvig Holberg var der ombord,

den Vei, de var komne, tilbage.

han stirred så vide fra Dække.
Vel føres fra fremmede Lande herhid
Og Øiet opdager ved Øresunds Kyst

ret meget, hvorved vi oplives.

de Taarne, som kneise mod Himmel;

men Latter, saa sund som ved Holbergs Vid,

da banker hans Hjerte af heftig Lyst

kan ikke med Posten forskrives.

at skue Axelstads Vrimmel.
Han lærte den Danske, at Dansken er fød
Og snildt han seer på det brogede Spil,

at tale med Fædrenes Tunge;

Smil funkler i øinenes Lue:

thi hjemmebrygt var jo den herlige Mjød,

Nu, der skal en dygtig Lugekniv til

som styrkede Hjerte og Lunge.

det Ukrudt i Væxten at kue.
Og Tanken nu fløi fra sit taagede Skjul,
Von Thybo kneiser jo strunk som et Siv;

behøved om Ord ei at lede,

hvad om han sig bøiede noget?

ret som naar til Sang opvaagner en Fugl,

Magistren om Pavens Skjæg ypper Kiv

naar Morgensol hilser dens Rede.

og er baade skimlet og kroget.

Holbergs sarkofag i Sorø Klosterkirke
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Hvem vil være med?

Lyngeegnens forsvundne landsbyer
af Alan Tomlinson

Hvem
vilBeltoft
være med?
af Vibeke
Rundt
omkring
i kongeriget står der endnu en del milesten, som
af
Vibeke
Beltoft
blev opsat i forbindelse med anlæggelse af kongens nye veje i

sidste halvdel
1700-tallet,står
seksder
af endnu
disse milestene
står i Sorø
Rundt
omkringafi kongeriget
en del milesten,
som
Kommune.
Efter
meterens
indførelse
blev
der
opsat
km-stene,
blev opsat i forbindelse med anlæggelse af kongens nye veje i af
dem har jeg fundet to samt en 0-km sten, der står på Sorø Torv.
sidste
halvdel af 1700-tallet, seks af disse milestene står i Sorø
Der er imidlertid behov for en rensning og opmaling af disse
Kommune.
Efter meterens indførelse blev der opsat km-stene, af
stene. Det kunne jeg godt tænke mig at være med til, men jeg
dem
har gøre
jeg fundet
to samt
en 0-km
derafstår
på Sorø
kan ikke
det alene,
så hvis
der ersten,
nogle
læserne,
derTorv.
kunDer
er
imidlertid
behov
for
en
rensning
og
opmaling
af
disse
ne tænke sig at være med, vil jeg blive glad.
stene. Det kunne jeg godt tænke mig at være med til, men jeg
Den mest markante milesten er 10-milestenen, der står på Slagelsevej lidt vest for
kan
ikke gøre det alene, så hvis der er nogle af læserne, der kunAlbertikrydset. Den er for få år siden blevet opfrisket og skal bare efterses.
ne tænke sig at være med, vil jeg blive glad.
Den mest markante km-sten står på Sorø Torv. Den blev opstillet den 6. novem-

Den
mest markante
milesten
10-milestenen,
der står på
Slagelsevej
lidt vest
ber 1913,
men er dog
senere er
flyttet
til dens nuværende
plads
lige ved siden
af for
torvegrillen.
Stenen
er
tegnet
af
P.V.
Jensen
Klindt,
måske
bedre
kendt
som
arkiAlbertikrydset. Den er for få år siden blevet opfrisket og skal bare efterses.
tekten bag opførelsen af Grundtvigskirken.

Den mest markante km-sten står på Sorø Torv. Den blev opstillet den 6. novemPå Dansk Vejhistorisk Selskabs hjemmeside er der en vejledber 1913, men er dog senere flyttet til dens nuværende plads lige ved siden af
ning i fremgangsmåden: ”Pleje af historiske vejsten”. Så vi skal
torvegrillen. Stenenikke
er tegnet
af P.V.
måske
selv finde
på, Jensen
hvordanKlindt,
man gør
det.bedre kendt som arkitekten bag opførelsen af Grundtvigskirken.
Jeg har talt med kommunens medarbejder om ideen, og den

På
Dansk
Selskabs
er der
en vejledfaldt
i godVejhistorisk
jord. Kommunen
harhjemmeside
imidlertid ikke
ressourcer
til
selvei arbejdet,
men vil stille
materialerne
rådighedSå
ogvisynes
ning
fremgangsmåden:
”Pleje
af historisketilvejsten”.
skal
det
er
en
god
ide
at
inddrage
frivillige
i
et
sådant
projekt.
ikke selv finde på, hvordan man gør det.
Kontakt mig venligst på vogfbeltoft@gmail.com

Jeg har talt med kommunens medarbejder om ideen, og den
faldt i god jord. Kommunen har imidlertid ikke ressourcer til
selve arbejdet, men vil stille materialerne til rådighed og synes
det er en god ide at inddrage frivillige i et sådant projekt.
Kontakt mig venligst på vogfbeltoft@gmail.com
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I sidste nummer af dette Nyhedsbrev
skrev undertegnede om Lyngeegnen i
stenalderen. I denne artikel fortælles
om forsvundne landsbyer i jernalder
og middelalder.

Stendynger i Topshøj Skov
Spor af jernalderens agerdyrkning er
bevaret i den sydlige del Topshøj Skov;
her er registreret et agersystem med små
uregelmæssige markstykker omgivet af
lave volde. Agersystemerne er udlagt fra
en landsby i nærheden, dens beliggenhed
kendes ikke. Et par steder i skoven ses
stendynger, sandsynligvis rydningsbunker fra tidligere tiders landbrug. Saxo fortæller ca. år 1200, at der i vore skove kan
findes spor af ældgammelt agerland, der
senere blev skovbevokset, og man kan se
dynger af sten ligge blandt skovens træer.
De lå tidligere spredt over markerne, men
bønderne har omhyggeligt samlet dem og
lagt dem i dynger, så de ikke lå i vejen for
ploven.
Fra jernalderen kendes enkelte gravpladser i Sorøegnen, og få spor efter
bebyggelse. Nogle af de større og runde
stenhøje i skoven har i øvrigt været
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Fig. 1. Stendynge i den sydlige del af
Topshøj Skov.

tolket som røser, som er en betegnelse
for stenbyggede gravhøje fra bronze- og
jernalder, men de har ikke været arkæologisk undersøgt.

Hørg og ovo
Nogle af stendyngerne i skoven kan være
rester af hedenske »stenaltre«. En sådan
stendynge kaldes en hørg, her blev lagt
ofre. Ordet hørg kendes fra litterære
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overleveringer i middelalderen. Endnu for
100 år siden var mange stenbunker synlige
på den jyske hede. Mellem stenene fandtes
potteskår, sandsynligvis fra ofrede lerkar.
En lignende tradition kendes fra Mongoliet i nutiden. Langs vejene ses stenbunker,
de kaldes ovoer, og man kan ofre sten,
vodkaflasker, bildæk eller andet for at få
lykke på den videre færd. På pilgrimsvejen
(Caminoen) til Santiago i Spanien findes
lignende stenbunker, her kaster de forbipasserende en sten for at komme helskindet frem til næste mål. Disse »vejaltre«
kendes også fra danske overleveringer i
nyere tid.

Sorøegnens grusbund
Terrænet ved Sorø blev formet af smeltevand fra isbræen mod slutningen af
istiden. Store mængder grus og sten
blev aflejret i en bred syd-nord gående
smeltevandsdal foran bræen. De magre
jordbundsforhold afspejles i stednavnet
Lynge i betydningen et lyngbevokset
område, lyngplanter gror på magre jorder.
Det gælder også stednavnet Lyng nord for
Sorø. I området mellem Lyng og Bromme
afstedkom de magre jordbundsforhold, at
man nedlagde bøndergårdene. Omkring
år1800 blev Bromme Plantage anlagt på de
højryggede agre. Store huller i landskabet
nord og syd for Sorø viser, at man i nutiden
udnytter grusbankerne til råstofudvinding.
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Tidlige landsbyer
På Sorøen blev der i højmiddelalderen
anlagt et kloster og senere en by. Øen var
dog ikke ubeboet ved oldtidens slutning.
Her lå landsbyen Heglinge, sandsynligvis
mod nord i nærheden af Heglinge Å og
Heglinge vandmølle. Navneendelsen
-inge er en af vore ældste stednavneformer og menes at være opstået i 500-tallet.
Heglingebyen nævnes ikke efter 1197,
den kan være nedlagt af Sorø Kloster.
Nær bugten Søndervig ved Tuelsøs vestbred fandtes bebyggelsen Tolsstorp, den
kan have givet navn til Tuelsø.

Sorø Klosters hovedgårde
i Lynge sogn
I 1161 overtog den nye klosterorden
Cistercienserne Benediktinerklosteret
på Sorøen. Cistercienserne blev hurtigt
populære hos den herskende klasse,
og gaver i form af penge og ejendom
strømmede til klosteret. Biskop Absalon og hans slægtninge skænkede rige
gaver, og der blev oprettet ladegårde på
klosterets besiddelser. I 1182 skænkede
han »avlsgården som ligger i Lynge med
skove, søer og øvrige tilliggender og
tilhørende små torper«. Det vides ikke,
hvor avlsgården var beliggende, måske på
Bækkelundsgårdens mark. I et område
øst for plejehjemmet er der fundet mange
munkestensrester.
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Senere blev endnu en hovedgård oprettet
i Lynge sogn. Den omtales som gården i
Nyrup, men hvor blev gården anlagt? Den
tidligere skovfogedbolig i Nyrup Skov
er bygget på et jordstykke omgivet af
grøfter, næsten som voldgrave. På jorden
omkring huset findes rester af munkesten,
her kan Nyrup ladegård have ligget.

Torp
I Absalons gavebrev nævnes de »tilhørende små torper«. En torp er en udflyttergård eller landsby. De blev anlagt i
perioden ca. 900-1250. Torperne var udlagt fra en hovedlandsby, i dette tilfælde
fra Lynge. Et stigende befolkningstal
bevirkede, at marginaljord blev inddraget
under plov. Først skulle der ryddes lyng
og krat, store mængder sten skulle flyttes,
inden de magre jorder kunne dyrkes.
Mange af torperne har mandsnavne som
forled, sandsynligvis efter deres grundlæggere. Torper er landsbyer, der i nutiden
har navneendelsen -rup, -drup og -strup. I
Lynge sogn findes Suserup, Lynge Eskilstrup, Stenstrup og Flinterup. Navnet
Nyrup Skov vidner om en forsvunden
torpbebyggelse. Disse landsbyer er alle
beliggende i den vestlige og sydlige del af
sognet; det kan undre, at der ikke findes
andre landsbyer end Lynge og Topshøj på
det store sletteområde mellem Sorø Sø og
Tystrup Sø.
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Fig. 2. Hulvej i Topshøj Skov. Hulveje
opstår gennem nedslidning af jordbunden
gennem lang tids færdsel. Nogle hulveje i
vore skove er opstået allerede i oldtiden.

Ældre stednavne på gamle landkort kan
pege på forsvundne bebyggelser. Hvis
man betragter E. C. Stockfleths kort fra
1788 over Lynge sogn, finder man et par
marknavne, det er Knuderup Stykker øst
for Rødstens Agre og Gienderup Agre
nær den nuværende gård Fredslund. I
L. Boths beskrivelse af Danmark fra
1871 nævnes endnu en torp »mellem
Kongskilde og Suserup lå en anden Torp,
kaldet Misæthorp, hvoraf et Par Huse
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endnu er tilbage«. Her er altså navne på
tre forsvundne bebyggelser, Knuderup,
Giendrup og Misætorp.
Vil man danne sig et billede af en torpbebyggelse, kan man vende blikket mod
Borup Ris syd for Tystrup Sø. Her er den
forsvundne landsby Borup arkæologisk
udgravet. Landsbyen bestod af fire gårde
bygget af træ. Store dele af området er
skovbevokset, derfor er landsbyens agre
bevaret. Den dyrkede jord omfattede et
areal på næsten 150 hektar. Agrene var
smalle og langstrakte. De enkelte agre
var omgivet af stenrækker, fremkommet
ved, at man under pløjningen opsamlede
sten, der lå i vejen og kastede dem langs
agerrækkerne. Landsbyen blev nedlagt
ca. år 1200.
De forsvundne små torper i Lynge
sogn var beliggende på jord, der siden
har været dyrket i århundreder. Der er
næppe bevaret mange spor af bebyggelserne under jordoverfladen, bortset fra
eventuelle opfyldte brønde. De kan være
nedlagt allerede i forbindelse med Sorø
Klosters ekspansion, eller i 1300-tallet,
da klimaforandringer og landbrugskrise
indtraf, kulminerende i Sortedøden. Det
menes, at ca. en tredjedel af befolkningen
bukkede under for den store pestepidemi
1349-50.
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På et kort over Lynge Eskilstrup bys agre
fra 1770 ses betegnelsen Kirkebjerg nord
for landsbyen. Der skal tidligere være oppløjet røde teglsten, senere er lokaliteten
forandret ved grusgravning. .
Også nord for Pedersborg findes et Kirkebjerg, på toppen findes randsten fra en
stendysse. Sagnet fortæller, at her skulle
Pedersborg kirke oprindelig have været
bygget.

Kirkevejen fra Eskilstrup til Lynge har
føltes lang. Måske er der opstået et sagn
i den anledning, at landsbyen oprindelig
havde haft en kirke. Det var besværligt
at komme til gudstjeneste i Lynge kirke,
til fods, til hest eller med hestevogn ad
ujævne jordveje. I vore dage går det noget
lettere.

Spændende tilbud fra Museum Vestsjælland - Sorø Museum
Uddrag fra årsplanen

Fig. 3. Lynge kirkes ældste inventar er
døbefonten fra 1100-1200 tallet. Den har
tovsnoning omkring kummen og på en
vulst mellem kumme og fod.
Fonten har oprindelig stået i midtergangen
mellem mands- og kvindeindgangene.
I middelalderen begyndte dåbshandlingen
med en djævleuddrivelse udenfor kirken,
først derefter kunne det udøbte barn føres
ind i det hellige kirkerum.

Kirkebjerg
Kun en enkelt bygning fra middelalderen
er bevaret i Lynge sogn, det er kirken fra
1100-tallet, dog med senere tilbygninger.

Sorø Museumsforening

Kulturhistorisk vandretur
Gå en tur med arkæolog Hugo Hvid
Sørensen gennem Kongskilde og Suserup Skov.
Suserup Skov er et af de 15 steder, der
er med i Danmarks Naturkanon. Besøg
skoven sammen med en arkæolog og få
en fortælling med på turen, der går på
stier, grusveje, lidt på asfalteret vej og på
trampesti, hvor sump, væltede træstammer og rødder skal forceres.
Hør om vandmøller i området ved Kongskilde, om stenalderbopladser fra rensdyrjægernes tid og få et glimt af historiens
vingesus ved søbredden i Suserup Skov.
Turen er ca. 5,5 km lang.
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Lørdag 4.5., fredag 5.7., lørdag 28.9.
Alle dage kl. 10.00 -13.00.
Parkering sydvest for Kongskilde »Friluftsgård« på grusparkeringen.
Turen er bakket, kræver solidt fodtøj og er
kun egnet for godt gående - absolut ikke
for bevægelseshæmmede eller dårligt
gående.
Børn u. 15 gratis
Voksne kr. 50,Max. 20 deltagere, min. 8 deltagere. Aflyses ved mindre end 8 deltagere.
Billet bestilles hos Museum Vestsjælland:
5943 2553.
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Sommerferie på Sorø Museum

Påskeklip

Klassisk Køredag

Børneaktiviteter om Lundbye og Guldalderen
Bliv maler for en dag på Sorø Museum.
Tiden er skruet tilbage til 1800-tallet
med særudstillingen, der viser et udvalg
af kunstneren Lundbyes små skitser
og værker. Bliv inspireret af Lundbyes
landskabsbilleder og hør om, hvordan vi
stadig i dag kan se guldalderen i omgivelserne i Sorø. Museets formidler guider
børn og voksne igennem et miniforløb
om Lundbye og guldalderen og lægger op
til fri leg med pensler og lærreder.

Der er høflig selvbetjening ved klippeklistre bordet, der bugner af materialer til
den fineste, flotteste og mest spektakulære påskepynt. Brug et par timer sammen
med familien eller vennerne og lav pynt
til at tage med hjem.

Pimp og pin-ups
Sorø Museum dykker i år ned i historierne om dengang pin-ups havde deres
storhedstid som blikfang på de pimpede
biler.
Besøg museets gård og se den fine udstilling af pin-ups plakater og nyd en kop
kaffe i skyggen.

Tirsdag 2.7., onsdag 3.7., torsdag 4.7.
Alle dage kl. 11-15.

Tirsdag 16.4. – søndag 21.4.
Alle dage kl. 13-15.

Sorø Museum, Storgade 17 og øvrige
steder i Sorø, bl.a. Akademigrunden, hele
Storgade og Torvet.

Sted: Sorø Museum, Storgade 17, Sorø
Børn u. 18 år: Gratis - Voksne: Almindelig entre

Udstillinger på Sorø Museum
Accessories

Vestsjællands Vejr

Medlemmer af Sorø Museumsforening
har gratis adgang.

Hvad har kvinder brug for? Tasker handsker - tørklæder - hatte - kapper
- kraver sko - brystsmække - manchetter muffer - og en gavmild mand med penge!

Alle taler om vejret og mange har gjort
noget ved det.
I denne udstilling mødes kunsten og kulturhistorien med naturvidenskaben i en
fortælling om vejret i Vestsjælland. Med
udgangspunkt i hver af de fire årstider
giver Odsherreds malerne og berømte
digtere fra Vestsjælland, bl.a. Ingemann,
eksempler på stemningsskabende motiver, hvor vejret spiller en væsentlig rolle.
Poesien krydres med genstande, der har
noget med vejret at gøre.
Udstillingen kan ses i museets åbningstid 5. juni - 27. oktober 2019.

Mødested: Sorø Museum, Storgade 17,
4180 Sorø.

Udstillingen kan ses i museets åbningstid 27. januar - 21. april 2019.

Børn u. 18 år gratis entre plus 30 kr./barn
for materialer.
Voksne: 50 kr. inkl. entre og materialer

Medlemmer af Sorø Museumsforening
har gratis entre.
Se mere på www.vestmuseum.dk

https://www.facebook.com/soro.museum/
Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg,
Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården).
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Gratis, dog betaling for drikkevarer.
5. juni kl. 12.00-18.00.

Sorø Museumsforening

Medlemmer af Sorø Museumsforening
har gratis entre.
Se mere på www.vestmuseum.dk
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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

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

ELEKTROGÅRDEN SORØ APS
KLINIK LENA HARTMANN
NYRUP INSTALLATION A/S
MULTILINE A/S, Sorø afd.
SORØ BLOMSTERCENTER
ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN, Sorø
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 
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