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Nyhedsbrev, januar 2008

Til Sorø Museumsforenings medlemmer
Generalforsamling på ”Værkerne” den 11. marts

Hermed udsendes det første af museumsforeningens to nyhedsbreve i 2008.
Jeg gør opmærksom på, at brevet indeholder indkaldelse til årets generalforsamling den 11. marts. Sorø Museumsforening holder sine bestyrelsesmøder i Sorø
Kultur - & Fritidscenter – i daglig tale kaldet ”Værkerne”. Bestyrelsen har derfor
ønsket at afholde generalforsamling samme sted.
Bestyrelsen har i 2007 kunnet notere en medlemsfremgang, således at der p.t. er
151 medlemskaber.
Vi er glade for, at så mange støtter foreningens arbejde og dermed også Sorø
Museum.
Med dette brev følger en hilsen fra Sorø Museum, idet vi medsender museets
program for 2008.
De to foredragsaftener, som vi arrangerer i samarbejde med Gl. Sorø Amts
Arkæologiforening afvikles som sædvanlig i Sorø Sognegård.
Til dette nyhedsbrev har bestyrelsesformand for Sydvestsjællands Museum, Henning Fischer, skrevet om museets bestyrelse og dets arbejde.
Henning Fischer er også webmaster på Sorø Museumsforenings hjemmeside. På
denne side er der rigtig mange informationer at hente – se www.sormusfor.dk
Se også under Links.
Om Sorø Museum, som er en afdeling under Sydvestsjællands Museum kan der
fås mange oplysninger på museets hjemmeside: www.vestmuseum.dk
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Udﬂugt til Gunderslevholm 14. september
Vi gør allerede nu opmærksom på, at den årlige medlemstur i privatbiler ﬁnder
sted søndag den 14. september. Det er lykkedes bestyrelsen at kunne tilbyde et
besøg på Gunderslevholm, hvor der normalt ikke er adgang til gods eller park.
Ejeren Claus de Neergaard har lovet at fortælle om det gamle historiske gods og
vise rundt i de historiske bygninger og i parken. I nyhedsbrevet i august vil vi
orientere om dette arrangement. Men det kan allerede nu oplyses, at der vil blive
et begrænset deltagerantal, og at der vil blive deltagerbetaling.
Vi tror, at besøget vil blive en stor oplevelse.
En lang række slægter har været ejere af Gunderslevholm siden landsdommeren
på Sjælland Johannes Mogensen Grubbe opførte en borg på stedet. Siden 1803
har godset været i slægten de Neergaards eje. Hovedbygningen er opført 1729 i
barokstil i to stokværk over en kælder og har hvidpudsede mure og valmtag. Ved
en ombygning i 1787 ﬁk bygningen et nyklassicistisk præg.

Porten på plads igen

Sorø Museums fredede port ud mod Storgade er nu færdigrenoveret og tilbage
på sin plads. Takket være forskellige sponsorer lykkedes det at få arbejdet klaret
i 2007. Foreningen takker Skælskør Bank, Sorø afd., Sorø Bevaringsfond, Brand
af 1848 Fond og Kulturarvsstyrelsen. Sorø Museumsforening har selv ydet
10.000 kr. til projektet, som kostede i alt 106.000 kr. Arkitekt Søren Lundqvist,
Hillerød, stod for arbejdet.
I tæt samarbejde med museets ledelse arbejder bestyrelsen videre på at renovere
og vedligeholde den gamle historiske bygning på Sorøs hovedstrøg.
Niels G. Sørensen.

Medlemstilbud

Sydvestsjællands Museum har i 2007 udgivet en bog ”Virke og Vækst”. Den kan
købes på Sorø Museum i åbningstiden for en pris af 100 kr. Medlemmer af Sorø
Museumsforening tilbydes bogen for 75 kr.
Bogen er på 118 sider og indeholder en lang række spændende artikler med ﬁne
illustrationer, der fortæller om arbejdet i bestyrelsen, museet og dets mangesidede virke. Forfatterne har alle tilknytning til Sydvestsjællands Museum.
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To foredrag i samarbejde med Gl. Sorø Amts
Arkæologiforening – forår 2008
Foredragene holdes i Sorø sognegård, Munkevænget 22, kl. 19.30

Onsdag den 20. februar

Amatørarkæologen Per Lars Christiansen, Holbæk:

Detektorarkæologi og borgene Borren og Kelstrup

Per Lars Christiansen har beskæftiget mig med arkæologi i over 40 år og har
anvendt detektor de sidste 10 år. Han har deltaget i adskillige udgravninger med
blandt andet Ringkøbing Museum, Holbæk Museum, Næstved Museum og
Nationalmuseet og har fundet og fået registreret på dkconline bopladser fra ældre
og yngre stenalder samt romersk jernalder på dkconline. Foredragsholderens
bedste fund indtil dato er Sølvskatten fra Orup og Alsgemmet fra Borren.
Der fortælles om metaldetektoren og om uddannelsen for at anvende den og om
nogle af fundene. Der fremvises og fortælles om nogle af de fundne genstande
og der leveres nogle sjove historier.
Efter pausen fortælles om middelalderborgene i Odsherred med hovedvægt på
Borren ved Højby og om Kelstrup. Der vises billeder af nogle af de gode fund fra
Borren.

Tirsdag den 1. april

Lokalhistorikeren Jørgen Mogensen, Dianalund:

Tørvegravningen under 2. verdenskrig i Store Åmose

Tørv var engang det brune guld, og de landsbyer, der ikke havde tørveskær, var
at beklage. Et af de steder, hvor der var rigeligt med tørv, var i Store Åmose i
den nordlige del af Sorø Kommune. Et af Sjællands to store kraftværker skulle
således have ligget her. Og tørv skulle have været energikilde. Lodsejerne har
altid solgt tørv herfra. Under både 1. og 2. verdenskrig var produktionen præget
af stordrift og industrialisering.
Jørgen Mogensen fortæller om produktionen under 2. verdenskrig og årene
derefter. Til foredraget vil der blive vist billeder, hvoraf de ﬂeste ikke har været
vist før.
Efter kaffen vil der blive fortalt artige historier fra klondiketiden i tørvene.

Nyhedsbrev, august 2007
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Ny bestyrelse i Sydvestsjællands Museum 2007
Som det vil være medlemmer af museumsforeningen bekendt, er vores museum, Sorø Museum, en del af et større fællesskab. Sorø Museum er, ligesom
Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum, Flakkebjerg
Skolemuseum og Bagerimuseet ved Skovsgård en afdeling under Sydvestsjællands Museum.
Sydvestsjællands Museum er et fællesskab, oprindeligt mellem 6 kommuner, nu
efter kommunalreformen kun 2, nemlig Slagelse og Sorø Kommuner. Sydvestsjællands Museum er et statsanerkendt selvejende museum. Museet styres af en
bestyrelse udpeget af de 2 byråd. Hvert byråd udpeger 3 medlemmer, primært
fra byrådets rækker. 1 fra hver byrådsgruppe kan dog være udpeget udenfor
byrådet. Udpegningerne gælder for en valgperiode. Efter denne udpegningsmodel har Slagelse udpeget: byrådsmedlemmerne Lis Bager Christensen (V),
og Leif Hansen (A) samt uden for byrådet Ebbe Jens Ahlgren (A). Sorø byråd
har udpeget byrådsmedlemmerne Ib Hahn Andersen (K) og Anita Skjoldager
Eskildsen (A) og uden for byrådet Henning Vincentz Fischer (A). Bestyrelsen
konstituerede sig efterfølgende således:
Formand Henning Vincentz Fischer, næstformand Lis Bager Christensen. Der
blev nedsat et forretningsudvalg bestående af formand og næstformand samt
Ebbe Jens Ahlgren.

Henning Fischer
Lis Bager
Ebbe Ahlgren
Forretningsudvalget
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Anita Skjoldager Eskildsen Ib Hahn Andersen
Hele bestyrelsen

Leif Hansen

Den afgåede bestyrelse havde udformet et ”testamente” til den nye bestyrelse,
hvor man gav faklen videre. Den gamle bestyrelse konstaterede heri, at man
havde et godt og tillidsfuldt samarbejde, og at samarbejdet havde bragt bedre
vilkår til museerne i samvirket. Der var enighed om, at samarbejdet skal fortsættes og udbygges, og meget gerne i en udvidet form. Det forventes, at Korsør
By - og Overfartsmuseum vil indgå i samvirket i den nye valgperiode. Hertil
kommer, at bestyrelsen har indledt et samarbejde med Kalundborg Museum og
museumsforening, med henblik på et tættere samarbejde.
Den nye bestyrelse har taget testamentet til efterretning, og arbejder videre med
de idéer og planer som er søsat af den gamle bestyrelse, og den gode stemning
fra den gamle bestyrelse er umiddelbart videreført i den nye. Vi i den nye bestyrelse har også viljen til at ville et bedre museumsvæsen. Hvis vi vil et lokalt
forankret museum, er det bydende nødvendigt, at vi samler de begrænsede
ressourcer, vi har til rådighed, og udnytter de økonomiske og faglige stordriftsfordele, der umiddelbart kan hentes. Hvis vi ikke står sammen, er der kun de
store landsdelsmuseer til at varetage historieskrivning og fortællingen om vores
del af Danmarkshistorien: Historien om ”Det oprindelige Danmark”.
Læs mere på museets hjemmeside www.vestmuseum.dk
Henning Fischer
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Sorø Museum i ombygningens tegn
Baghuset på Sorø Museum vil stå klar midt i juni i år.
Til den tid kan vi tilbyde vores gæster et stort nyt særudstillingslokale, som vi
venter os meget af. Den første udstilling ”Tidens Kvinder” vil blive åbnet den 19.
juni, samme dag som vi ofﬁcielt tager huset i brug.
Huset vil endvidere indeholde en ny havestue, med et andet kig ud i haven, da
den er placeret i den anden halvdel af baghuset end den nu nedlagte. Her forventer vi i fremtiden at præsentere informationer om haven og dens planter til de
besøgende, der har en interesse i Bursers Apotekerhave.
Til gavn for museets videre arbejde bliver der indrettet et værksted til forvalteren,
som nu kan komme ud af det lille spisekammer og få gode rammer til sit arbejde.
I forbindelse hermed kommer der et stort modtagerum til de genstande, som vi
samler ind fra vores mange udgravninger eller fra givere af genstande inden for
nyere tids kulturhistorie. Vi skal have en vaskeplads til potteskår og knogler,
plads til frysning og forkonservering.
Det er planen, at vi på sigt vil invitere til et kig indenfor, så man får mulighed for
at se, hvad vi laver bag kulisserne.
Loftet indrettes til billedmagasin og til arkiv for museets stadig større administration.
Vi glæder os meget til, at vores bygning vil stå klar, så vi kan tage den i brug til
glæde for gæster og ansatte.
Ea Stevns Matzon

Fra museets hjemmeside
Du kan læse arbejdsplanen 2006-2009 for Sydvestsjællands Museum
og museets årsberetninger for årene 2003 - 2006 på museets hjemmeside
www.vestmuseum.dk
På forsiden klikker du på Information øverst til venstre og klikker derefter på
enten Arbejdsplan eller Årsberetning.
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Til medlemmerne af Sorø Museumsforening
Der indkaldes til GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL. 19.30
i Sorø Kultur - & Fritidscenter, Frederiksvej 27 4180 Sorø lokale 111
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
Forslag: uændret 150 kr.
Valg til bestyrelsen
På valg er Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Ejler Jensen
Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er Knud Erik Brendstrup og Hugo Jakobsen
Valg af revisorer
På valg er Niels Steen Jensen
Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægternes § 3, således at følgende indsættes efter tredje punktum:
Generalforsamlingen fastsætter et årligt kontingent – dog minimum 500
kr. - for et ﬁrmamedlemskab, som giver ﬁrmaer mulighed for at blive omtalt
som støtte for Sorø Museumsforening i foreningens publikationer - herunder
på hjemmesiden. Firmamedlemskab giver de samme rettigheder, som gælder
for et enkeltmedlemskab, herunder gratis adgang for to personer pr. ﬁrmamedlemskab.
Evt. andre forslag sendes til formanden inden den 10. februar 2008.
Evt. – uden beslutninger

Museumsdirektør Ea Stevns Matzon informerer fra Sorø Museum
Der serveres øl/vand – og i pausen kaffe med brød.
Efter pausen fortæller museumsinspektør Lea Meistrup Larsen, Arkæologisk Afd.
Sydvestsjællands Museum, om Undersøgelsesarbejdet i Bromme Plantage.
Der vedlægges girokort til betaling af kontingent for 2008: 150 kr.
Betalingsfrist er den 11. februar 2008

Venlig hilsen
Niels G. Sørensen, formand
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Gl. Sorø Amts Arkæologiforening tilbyder medlemmer
af Sorø Museumsforening at deltage i

Bustur til Vesthalland og Göteborg.
Afgang fra Sorø busterminal torsdag d.5. juni kl. 7.00 – hjemkomst søndag d.8.
juni kl. ca. 20.00.
Turen køres som tidligere år af Keld Jensen – KJ Turist, (Medlem af rejsegarantifonden).
Vi skal bo på Grand Hotel Halmstad, Stationsgatan 44, Halmstad. Halvpension.
Turen er under planlægning, men vi vil besøge steder og bygningsanlæg af
kulturhistorisk, arkæologisk og landskabelig interesse, fortrinsvis i det kystnære
område med den maleriske skærgård. Turen omfatter iøvrigt et heldagsophold i
metropolen Göteborg, med museer og kulturinstitutioner. Et detaljeret program
vil senere blive udsendt til deltagerne.
Pris: kr. 2900 med dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse, kr. 600.
Bindende tilmelding samt indbetaling til Hallandsturen sker til:
Ellen Williams, Saxogade 21, st.th. 4180 Sorø, (e-mail: lausel@stofanet.dk)
senest d. 15 april 2008, eller til netbank: + 01 < + 2129825 <
Navn:.................................................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................................................
Enkeltværelse:

Dobbeltværelse:

Ønsker at dele værelse med:
Ønsker afbestillingsforsikring, (ca. 5 % af rejsens pris):

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

