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Nyhedsbrev, august 2007

Til medlemmerne af Sorø Museumsforening
Hermed fremsendes årets nyhedsbrev nr. .
Vi sender samtidig en nytrykt folder, som vi venligt opfordrer medlemmerne til at
anvende i forsøget på at øge medlemskredsen. Måske er der en god ven, bekendt, nabo
eller et familiemedlem, som kunne være interesseret i at støtte Sorø Museumsforening
og dermed Sorø Museum.
Læg mærke til, at bilturen er den 6. august. Vi håber, at mange vil deltage.
Bemærk tilmeldingsfristen den 0. august. Se side 3
Vi fortsætter det gode samarbejde med arkæologiforeningen omkring foredragene i
Sognegården, og vi har igen to gode efterårstilbud her i nyhedsbrevet på side .
Vi håber, at alle tager godt imod brevet, som har 1 sider og er i farver. God læselyst!
På bestyrelsens vegne
Niels G. Sørensen

To foredrag i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening – efterår 2007
Foredragene holdes i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, kl. 19.30

Onsdag den 24. oktober
Museumsinspektør Tom Christensen, Roskilde Museum:

Før Lejre og efter
I 2005 og 2006 foretog Roskilde Museum omfattende udgravninger i forbindelse med anlæggelse af en golfbane ved Ledreborg Slot. Undersøgelserne har givet helt uventede resultater,
der kan føje væsentlig nyt til det sagnomspundne område. Den skriftlige tradition, der gjorde
Lejre berømt i jernalder og vikingetid, fortæller i sagaer og kvad om de berømte Skjoldunger
og deres dramatiske liv på kongsgården. Blot en enkelt af de skriftlige kilder beretter, at Lejre
var centrum for hedenske offerfester eller blót. Men det er denne tradition for ofringer, der med
udgravningerne ved Ledreborg synes at kunne føres tilbage til en tid, der ligger langt forud
for Skjoldunger og vikingetid. Resultaterne viser, at allerede i det første årtusinde før Kristi – i
yngre bronzealder – var Lejreområdet et centralt kultsted.
Udgravningerne omfattede også fundet af en stor gård fra middelalder og renæssance – måske
er det den Udlejregård, som er forgængeren for Lejregård og det nuværende Ledreborg Slot.

Onsdag den 7. november 2007
Arkivleder Rasmus Nielsen, Næstvedegnens Arkiv:

Kulturlandskabets billedbog
Lige meget hvor man færdes på Sjælland, er det – hvis man ellers har øjnene åbne – som at bladre i en kæmpestor billedbog uden forklarende tekster. Overalt er der spor, efter at vi mennesker
gennem århundreder har brugt landskabet og udnyttet landskabets ressourcer og dermed skabt
kulturlandskabet. Dette kulturlandskab har en meget høj fortælleværdi, når man først bliver
opmærksom på historien bag de mange spor i landskabet. Billederne ligger hulter til bulter ude i
landskabet uden nogen orden:
Et sted ligger en gravhøj, som vore forfædre opbyggede af græstørv for 5000 år siden. Kort derfra kan ligge en mergelgrav, som blev dannet, da tipoldefar ville forøge udbyttet på sine marker
ved at grave og sprede mergel. Marken, den ligger i, er omkranset af sten- eller jordgærder, som
blev lavet i årene omkring landboreformerne for 220 år siden.
Alle disse kulturspor i landskabet vil Rasmus Nielsen vise billeder af, og han vil fortælle om
sporenes historie og dermed om vores landskabs og vores egen historie.
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Årets sensommerudflugt går til Tissø – Reersø
Søndag den 26. august
Turleder Henning Fischer

Vi starter i private biler fra Sorø Torv kl. 12.30. Man medbringer kaffe/kage/brød.
Undervejs oplever vi det spændende vestsjællandske kulturlandskab med kendte og mindre
kendte seværdigheder undervejs.
Vi passerer den 100m høje Kløveshøj ved herregården Nørager og ser de smukke herregårdslandskaber på Tissøs østside. I det højtliggende, bakkede landskab øst for Tissø ligger herregårdene tæt. Syv i alt. De fire store hovedgårde er grundlagt i middelalderen. Sæbygård ejedes af
Hvideslægten, Det siges, at Esbern Snare byggede gården og døde her efter et fald på en trappe
i 1204. De øvrige tre mindre herregårde er kommet til i 1700-1800-tallet. Vi passerer Sæby
Kirke, der med sin beliggenhed fortæller, at det første Sæbygård lå lige i nærheden - måske mod
nord ved højningen mellem den lille sø Bliden og selve Tissø. Siden blev gården flyttet længere
mod øst, men kirken forblev ved søbredden. På den nærliggende befæstede gård Hallenslevlund
ved Tissøs sydvestside boede i 1200-tallet et barnebarn af Esbern Snare, og her er blandt andet
fundet en seglstampe med Hvideslægtens våbenskjold.
Herfra går turen til Fugledegård på Tissøs vestside, hvor vi beser et af Sjællands vigtigste magtcentre gennem 700 år, frem til omkring år 1050. På området er den største stormandshal fra
vikingetiden udgravet. Den var 48 m lang og formentlig op til 12,5 m høj. Tæt ved er en imponerende guldhalsring på næsten 2 kg fundet. Den nye udstillingsbygning er under indretning, og
der er et fugletårn for de ornitologisk interesserede. Tissø er udlagt som fuglereservat.
Vi indtager den medbragte kaffe her.
Efter pausen fortsætter vi forbi Gørlev Kirke. I kirken står to store runesten, som meget vel
kan være fjernet fra stormandssædet, og så kan Tjodvi og Odinkar (nævnt på den store sten)
og Thorgot og Halfdan (nævnt på den lave sten) være navnene på de stormænd, som herskede i
hallerne på stormandssædet.
Turen går videre til Reersø, der er kulturhistorisk enestående. Landsbyen fremtræder som en
sjællandsk landsby før landboreformerne sidst i 1700-tallet. De sidste gårde blev først udskilt
af landsbyfællesskabet så sent som i 1862. Havnen er anlagt 1914, hvor fiskebønderne tidligere
havde deres landingsplads. Vi kan besøge det lille museum, der sammen med 4 gårde er bygningsfredet.
Fra Reersø kører vi hjemad forbi Kirke -Helsinge, hvortil Reersøboerne indtil 1904 søgte kirke.
Videre forbi Løve med den flotte hollandske mølle mod Gierslev, Solbjerg og Ørslev.
I Ørslev blev Vilhelm Beck jordfæstet i den by, hvor han var født, og hvor han virkede som
sognepræst fra 1874 til sin død i 1901. Stedet var i 27 år centrum for Indre Mission. 6000 mennesker mødte frem for at tage afsked med den flittige missionær og taler. Vi ser det 3m høje
granitmonument med bronzerelief og de berømte ord: ”Så længe jeg lever, vil jeg gale.” Vilhelm
Beck og hustru hviler ved siden af slægten Dinesen fra Kragerupgård.
Vi regner med at være tilbage på Torvet i Sorø cirka kl. 18.30.
Tilmelding senest den 20. august til kasserer Jørgen Svendsen, tlf. 57 83 16 16 med
oplysning om evt. ledig plads i bil el. ønske om plads i bil. Afregning for kørsel direkte med
bilens chauffør.
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Voldstedet Hovgaard ved Tystrup Sø.
Af museumsinspektør Henrik Høier.
Sydvestsjællands Museum

Lokalitetens smukke beliggenhed set fra sydvest i august 2005. Foto: H. H.
På et fremspringende næs omtrent midt på vestbredden af Tystrup Sø ligger Voldstedet Hovgaard.
Den vestlige del af næsset er afskåret af en ca. 400 meter lang og 15 til 20 meter bred voldgrav, der
i begge ender udmunder i søen, således at lokaliteten nærmest befinder sig på en mindre holm.
Centralt placeret på denne holm ligger Hovgaarden, en tidligere gl. slægtsgård, der iflg. familiens
oplysninger er flyttet herud omkring 1812. Gården skiftede ejer i 2005 og tilhører nu familien
Neergaard til Gunderslevholm. Da undertegnede altid har været fascineret af stedets beliggenhed og
forhistorie indhentede Sydvestsjællands Museum tilladelse til at foretage nogle mindre
arkæologiske undersøgelser på stedet hos de nye ejere, der forståeligt nok også er interesserede i
stedets historie. Det skal her tilføjes, at eftersom lokaliteten er et fredet fortidsminde (040513-SB
nr.37), måtte vi tilsvarende indhente tilladelse til at foretage sådanne undersøgelser hos
Kulturarvsstyrelsen.
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De ældste beskrivelser af stedet er fundet hos Chr. Molbech, der i sine ”Ungdomsvandringer i mit
Fødeland” fra 1811 omtaler holmen eller borgbanken som ”Voldstedet af et gammelt Slot”. Molbech
beskriver de formodentligt dengang betydelige bygningsrester samt voldgraven og en formodet
hulvej. Han tilføjer, at bønderne kalder ruinen ”Hovgaarden”, hvilket er nævneværdigt fordi stedet
på dette tidspunkt var ubeboet og der blot lå resterne af et gammelt voldsted! Den historisk
interesserede Molbech er helt klart ”på sporet”, når han i en note tilføjer, at:
”Dette Voldsted er formodentlig af Vinstrup-Gaard, som 1573 eiedes af Bjørn Andersen til Stenalt,
der mageskiftede Vinstrup-Gaard til Frederik II. for Vitskøl Kloster, hvilket han da kaldte
Biørnsholm, og hvor han døde i 1583”
Da man nogle år senere byggede en gård på stedet (den nuværende Hovgaard), anlagde man den
direkte ovenpå de gamle ruiner og udnyttede endda flere af de gamle kældre. Både kældre og
munkesten fra de senmiddelalderlige bygninger indgår den dag i dag som synlige bygningsdetaljer i
de eksisterende bygninger.
I 1878 foretog den meget historisk interesserede amtmand E. Vedel en undersøgelse på stedet. Han
beskriver i sine notater et muret tårn med et kælderrum på 11 alen i kvadrat med spor efter en
rumopdeling i midten samt rester af en muret hvælving og en smukt opmuret vindeltrappe i det
nordøstlige hjørne.
Efterfølgende blev der i foråret 1896 sløjfet betydelige murværksrester, der endnu på dette tidspunkt
fremstod opmurede ”af store røde tegl i en højde af 1 alen”. Fra dette år foreligger to notater af J. B.
Løffler omhandlende iagttagelser gjort på stedet.
Vedels papirer fra 1878 undersøgelsen har i 1921 fået påført et mindre notat af Poul Nørlund
omhandlende detaljer vedrørende en ”Vindebro” samt jernringe i kældermuren i det tidligere
fremgravede tårn.
I Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1929 oplyses det endvidere, at der langt ind i 1900tallet blev fjernet endog meget kraftige murværksrester og kampstensfundamenter.
Hertil kommer flere direkte og indirekte oplysninger omhandlende fund af profilerede
sandstensfragmenter samt fragmenter af munke- og tagsten m. v. opsamlet helt op i nyere tid.
Desværre foreligger der ingen regulære opmålinger fra de gamle undersøgelser, og bortset fra de
murede kældre vidste ingen indtil for nylig præcis, hvor de undersøgte fundamenter m.v. var
placeret.
Der er ingen tvivl om, at voldanlægget skal sættes i forbindelse med Vinstrupgaard som vi ved har
ligget i dette område op gennem middelalderen. Eksempelvis nævnes ”Vinstrup Gaard” jævnligt i
Danmarks Riges Breve i begyndelsen af 1400-talet, hvor Hr. Ridder Erik Thomsen af
Winstrup/Vinstorp omtales flere steder. Som allerede nævnt kommer Kronen (Frederik d. II) i
besiddelse af gården i 1573, og flere breve fra hans hånd er forfattet på Vinstrupgaard i 1570érne.
Hvis man vil læse mere om ejerforholdene for Vinstrupgaard har K. Danielsen i sin artikel fra 2002
en ret detailleret gennemgang af dette emne fra slutningen af 1200-talet og frem til gårdens endeligt
i årene omkring 1597, hvor Christian d. IV d.16. april 1597 giver befaling til at lade ”Husene paa
Vinstrupgaard nedbryde” og føre de genanvendelige materialer til Antvorskov og anvende det
resterende ”til bedste for kongen”. Allerede 13 år forinden, d.4. juli 1584, havde rigsråd Sten Brahe
dog fået tilladelse til at nedbryde forsvarstårnet til Vinstrupgaard for at få de værdifulde
bygningsmaterialer. Det er sandsynligt, at netop materialerne fra det murede tårn blot blev sejlet
over på den anden side af søen og genanvendt til de nye bygninger på Næsbyholm Gods.
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Dette var baggrunden for at Museet i sommeren 2006 foretog nogle arkæologiske undersøgelser på
stedet med det formål evt. at kunne belyse de ældre oplysninger om et formodet middelalderligt
voldsted på Hovgaardsnæsset. Vi ville i vore søgegrøfter især gerne indhente nye oplysninger
vedrørende voldgraven, bygningerne og den formodede hulvej samt prøve at tilvejebringe et
arkæologisk genstandsmateriale, der kunne placere stedets funktionstid mere nøjagtigt.

Området set fra luften d. 28 juni 2006. Foto H. H.
Vi gravede i alt 9 søgegrøfter som lå placeret som vist på det indsatte foto ovenfor.
De tre første grøfter var relateret til den formodede hulvej eller kørevej der nødvendigvis må have
ført ned til gaarden på næsset. Topografien på stedet er for så vidt ret begrænsende for vejføringen
såvel dengang som nu, men en placering af vejen på det formodede sted mod sydvest kunne ikke
bekræftes. Der foreligger imidlertid også den mulighed, at den eksisterende vejføring ligger på det
sted, hvor vejen ned til anlægget altid har ligget, og således derved skjuler den gamle vej.
Tre andre søgegrøfter blev lagt gennem voldgraven for at dokumentere, hvordan graven havde set
ud på etableringstidspunktet og tiden derefter. De tre profilsnit gennem graven viser en lavbundet
grav med skrånende sider, som aldrig har indeholdt vand af betydning. Ingen palisader eller
lignende trækonstruktioner, som der ellers foreligger mange lokale historier omkring, kunne
erkendes. I stedet viser analyser af udtagne jordprøver i bunden af graven, at den er anlagt på et i
forvejen fugtigt areal. Graven, der har været oprenset flere gange, har tilsyneladende aldrig været
ret vandholdig, og man har derfor på et tidspunkt måttet udlægge et lerlag i graven for at holde på
vandet. I øvrigt viser de ledsagende makrofossilanalyser (korn, frø, planterester osv.) hvilke planter
der har vokset i og ved graven i dens funktionstid. Vi stødte tilsvarende heller ikke på eventuelle
brorester, og en sådan kan nu tilsvarende næsten kun tænkes at befinde sig under den nuværende vej
over graven.
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De sidste tre grøfter blev placeret for at afsøge holmen eller ”borgbanken” for bygningsrester, og
det kan tilføjes, at der overalt på stedet kan iagttages røde teglfragmenter m.v. på overfladen. Vore
bedste resultater fremkom på sydsiden af vejen tæt ved de eksisterende bygninger (jvf. foto)
nedenfor, hvor vi traf på dele af et større muret fundament bestående af kampesten med indsatte
skærver af tegl og småsten i mørtelfugerne. Da vore iagttagelser og opmålinger passer perfekt med
de gamle beskrivelser fra Vedels hånd, er vi overbeviste om, at vi her har afdækket resterne af det i
1878 frilagte ”tårn” – hvilket vil sige det tårn som formodentligt er identisk med tårnet som redrives
i 1584.

Fundamentet beliggende tæt ved vejen ind til de eksisterende bygninger. Foto H. H.
I grøften syd herfor ud mod søen traf vi indenfor et større område på et lag af brokker bestående af
fragmenter af munkesten, tagsten af varierende udformninger samt nogle meget smukt udskårne og
dekorerede kalkstenfragmenter.

Sådanne kalksten har indgået som et væsentligt dekorationselement i bygninger opført i den
såkaldte nederlandske renæssance, der havde sin storhedstid i slutningen af 1500-tallet og
begyndelsen af 1600-tallet. Som et af de mere kendte eksempler i denne byggestil kan nævnes
Rosenborg Slot i København. Området med bygningsresterne er formodentligt det sted, hvor man
har opsamlet og renset bygningsmaterialerne med hensyn til genbrug, og hvorfra man efterfølgende
har ”udskibet” materialet med båd og arbejdsvogn. Vi fandt iblandt murbrokkerne en smuk
sølvskilling fra 1551, der sikkert er mistet i forbindelse med dette arbejde.

Den fundne sølvmønt – første danske mønt med kongens ”nr.” angivet - Christian d. 3
Årstallet blot angivet som +51+ = 1551
Sammenfatning
Vi har ved vores undersøgelse af voldstedet ved Hovgaard indhentet en lang række arkæologiske
informationer omkring det ”anlæg” der har ligget på stedet ved middelalderens afslutning. Der
fremkom ingen fund fra den ældre middelalder og sandsynligvis repræsenterer det fundne materiale
den yngste fase af hovedgården Vinstrupgaard, som vi ved nedlægges i 1597.
Nogen rester af vejbelægning eller tilhørende bro over graven kunne ikke erkendes, og skal
sandsynligvis derfor søges under den eksisterende vej.
Selve den senmiddelalderlige bebyggelse er tydeligvis begrænset til området under og tæt ved den
eksisterende Hovgaard, og via de nu indmålte kældre, fundamentrester og nye oplysninger om
yderligere fundamenter m.v., synes den gamle hovedgaard at have været udgjort af et firsidet
gårdsanlæg beliggende yderst på næsset.
Vi ved nu også langt mere omkring den tilhørende voldgrav, som næppe har haft funktion af en
egentlig voldgrav med forsvarsfunktion, som vi kender dem fra den ældre middelalder, men
sandsynligvis mere har haft en markerende eller pyntende funktion for det meget fine
renæssanceanlæg, der utvivlsomt har ligget her i slutningen af 1500-årene.
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Inspektør, arkæologi
Sydvestsjællands Museum
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Nyt frafra
Museet
v/ Museumsdirektør
Ea Stevns Matzon
Nyt
Museet
v/ Museumsdirektør
Ea Stevns Matzon
På Sorø Museum er der gang i de forskellige projekter og aktiviteter.
Baghuset står nu tæt på påbegyndelsen af renoveringen, der er jævnlig kontakt med arkitekten, som
står for dette. Vi skal tage stilling til mange ting, hvor mange stikkontakter? Hvor skal der være
telefonledninger og Internetadgang? Skal det være skabe eller skuffer i værkstedet? Skal der være
håndvask både i modtageafdelingen og på værkstedet? Dette og meget andet skal der løbende tages
stilling til, og vi glæder os til at det hele går i gang, og ikke mindst til at det er overstået igen.
Porten bliver også sat i gang nu. Endelig lykkedes det ved fælles hjælp at rejse de nødvendige
midler, så vi turde gå i gang. Der bliver en periode, hvor vi må undvære porten, som skal renoveres
på et værksted.
På arkæologernes kontor, i den ene sidebygning, skal vi nu installere udsugning. Fem mennesker
har deres arbejdspladser hér, og vi har fået lov af museets bestyrelse til at anvende en del af sidste
års gode resultat til dette. Det kan godt være vi kun betaler én krone i husleje, men til gengæld går
der hvert år mange midler til at gøre noget ved det gamle hus.
Museets apotekerhave står flottere end nogensinde. I år er bedene for alvor plantet til og planterne
står med ”tilvækst af allerhøjeste ynde”.
Vi har valgt at lade årets særudstilling om haven foregå i haven. Den er nu officielt åben.
Som I kan se på billedet, har vi fået sat en
mand op på plankeværket ud mod
Munkevænget. Han er hentet fra den ældste
danske havebog, som en fin illustration til
vores historiske have. Det er fra samme bog, vi
har valgt opdelingen i de firkantede bede. På
teksterne fortæller vi om Joakim Burser, som er
inspiration og udgangspunkt for
museumshaven og vi fortæller om nogle af de
planter, der gror i haven. Hvad blev de brugt
til, og hvilken speciel folketro knytter der sig
til dem?
Vi er kun lige gået i gang, der vil til stadighed
blive samlet flere oplysninger om de mange forskellige planter, og planen er, at vi i samarbejde med
Havehistorisk Forening vil udarbejde et lille plantekatalog over samtlige planter i haven.
I foråret fik vi besøg fra Uppsala Universitet, hvor Joachim Bursers herbarium befinder sig.
Professor John Peel, som skal holde mange foredrag i anledning af Linné året, besøgte Burserhaven
i denne forbindelse, da han har valgt at fortælle om Burser i stedet for Linné, som alle allerede ved
meget om.
Forårets to store hit har været særudstillingen Galathea I og Historisk Modeshow.
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Sorø var godt repræsenteret på den første Galathea ekspedition med de tre Soranere; skibspræsten,
Aleth Sophus Hansen, underlægen, Wilhelm Sophus Andreas von Rosen og geologen, Hinrich
Johannes Rink.
Det er deres historie, vi fokuserer på i årets særudstilling, tillige med de to mæcener, der senere fik
tilknytning til Sorø Akademi, overskibslægen Heinrich Johan Matthiessen, hvis sønner var elever
på Akademiet og insektsforskeren Carl Emil Kiellerup, der blev ansat. De sidste to gav private
genstande fra deres store rejse med Galathea til den etnografiske samling på Sorø Akademi.
Efterfølgende har Kiellerups søn doneret yderligere genstande til samlingen. Derfor råder
Akademiet i dag over den næststørste samling af etnografika fra den
første Galathea ekspedition.
Galatheaudstillingen blev til i et meget konstruktivt samarbejde med
Steen Jensen fra Sorø Akademi.
Et særligt scoop opnåede vi med historien om den japanske vifte.
Viften efter en tur på Bevaringscenteret i Næstved
Den japanske vifte har nu ligget lidt upåagtet i Sorø i næsten 100 år, men med lidt nysgerrighed og
gode kontakter har vi nu fået vristet en fantastisk hemmelighed ud af den. Den er dekoreret med en
tekst smukt udformet med japanske skrifttegn. Den blev indsamlet under den første Galathea
ekspedition den 20. august 1846.
En tydelig affotografering af teksten blev sendt med mail til Østasiatisk Institut på Århus
Universitet og til en personlig kontakt i Japan. Fra Århus fik vi en tydning af skrifttegnene,
som en række på i alt seks mandenavne, og fra Japan fik vi identificeret officeren, Nakajima
Nagatane og tolken
Tatsonusuke som velkendte, historiske skikkelser. Nakajima Nagatane var en officer fra magistraten
i Uraga vest for Tokyo. Han er i Japan bedre kendt som Nakajima Saburo-suke, og han var en royal
samurai hos Tokugawa Shogunen i Edo perioden.
Der er ingen grund til at betvivle oplysningen i samlingens protokol om, at viften er givet som gave
til Kiellerup af “en fornem japaneser”, nemlig samuraien Nakajima Nagatane, og at han har fået den
i Tokio bugten ud for Uraga, torsdag d. 20. august 1846.
At det er et helt enestående stykke, bekræftes af ekspeditionens kaptajn Bille, som understreger, at
japanerne, trods ihærdige forsøg fra Galatheas officerer, ikke ville skille sig af med nogen af deres
ejendele. De danske deltagere antog, at de japanske sømænd ville blive straffet hårdt, hvis de solgte
nogle af deres ejendele til de uønskede europæere.
Japan var nemlig et lukket land for europæere i Edo- eller Tokugawa-perioden, der varede mere end
200 år, fra 1600 til 1868. De eneste, der havde en begrænset adgang, var hollændere, der havde
tilladelse til at handle fra den lille ø Dejima i Nagasakis havn.
Det enestående understreges yderligere af, at Nationalmuseets etnografisk Afdeling omtaler et
skrivetøj, som japanerne glemte på Galathea, som “den første genstand indsamlet direkte i Japan”
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inden landet blev åbnet igen i 1853. Men det kan nu konstateres, at viften i Sorø forviser
Nationalmuseets skrivetøj til andenpladsen.
Den historiske modeopvisning havde i alt 116 gæster i museets gård. Vi var heldige med vejret og
med de mange gode modeller. Fra museets store samling af dragter, kjoler, hatte m.v. havde vi
fundet en række eksempler på beklædning fra forskellige tider, som vi viste for publikum.
Egne modeller
Modellerne på catwalken har vi fundet blandt museets egne ansatte, så her var både flotte mænd i
uniform, yngre modeller i fint undertøj og fruer i passende sommerkjoler.
Som på de store opvisninger i Paris og London sluttede vi naturligvis også med et brudepar.
Pause med et glas vin
Vi ville ikke stå tilbage for de store steder, så der blev skænket et enkelt glas vin i pausen, hvor
gæsterne i øvrigt havde lejlighed til at gå lidt rundt på vores fine museum.

Nyhedsbrevet er trykt hos Lemann Grafisk
Ansvarlig for nyhedsbrevet er
Niels G. Sørensen.

3

