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Farvel til Jørgen Svendsen
Det var med stor sorg, at Sorø Musemsforening den 17. maj 2010 modtog meddelelsen om, at foreningens mangeårige kasserer Jørgen Svendsen samme dag var afgået ved døden efter lang tids sygdom få uger før
sin 70 års fødselsdag.
Døden indtraf, medens Jørgen Svendsen opholdt sig på Hospicegården
i Dianalund.
Jørgen Svendsen indtrådte i Sorø Museumsforenings bestyrelse den 18.
april 2002. Han var en pligtopfyldende og omhyggelig kasserer til sin
død, ligesom han ihærdigt arbejdede for foreningens støtteopgave for
Sorø Museum.
Foreningens tanker og tak går til Else Horney, der var en stor støtte for
Jørgen såvel under hans sygdom som i hans arbejde for Sorø Museumsforening.
Sorø Museumsforenings bestyrelse udtaler et æret være Jørgen Svendsens minde.

Ny kasserer

Efter Jørgen Svendsens død er 1. suppleant Egon Dalegaard indtrådt i
bestyrelsen.
Egon Dalegaaard, tlf. 5780 9568 og e-mail klingholm@post.tele.dk,
blev den 8. juni 2010 valgt som foreningens kasserer.
Sorø Museumsforenings girokontonr. er uændret 1000 3563.
Bestyrelsen for Sorø Museumsforening

Fællesmagasinet i Ugerløse

To foredrag i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening

Kulturarven er hver generations bro fra fortiden til fremtiden. For at forstå nutiden,
er det nødvendigt at kende fortiden. Derfor skal vi skabe så gode betingelser for at
opbevare vores kulturarv som muligt. Det gør vi ved at opføre et fælles museumsmagasin, som sikrer ideelle betingelser for opbevaring af museumsgenstande.
Kulturgruppen i Vestsjællands Amt vedtog den 20. januar 2004 at nedsætte en
styregruppe for planlægning af Fælles Museumsmagasiner i Kulturregion Vestsjælland. Det blev besluttet, at sammensætte Styregruppen således:
•
•
•
•
•
•
•
•

Odsherredskommunerne – 1 repræsentant
Holbæk Kommune – 1 repræsentant
Kalundborg Kommune – 1 repræsentant
Ringsted Kommune – 1 repræsentant
Haslev Kommune – 1 repræsentant
Sorø Kommune – 1 repræsentant
Vestsjællands Amt – 1 repræsentant
Det Regionale Museumsråd – 2 repræsentanter

Efter kommunesammenlægningen i 2006 bestod bestyrelsen af repræsentanter
fra Odsherred, Holbæk, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner samt to museumsrepræsentanter.
De involverede kommuner har hver især bidraget til anlægget i et omfang således,
at magasinet kan opføres uden væsentlig låntagning.
Magasinet er ved at blive bygget på en grund i Ugerløse, som er valgt ud fra den
fælles centrale placering – midt i kulturregionen. Vi forventer at overtage nøglerne
til huset den 1. oktober 2010. Vi får et supermoderne magasin med alle de praktiske løsninger, vi kunne ønske os.
Nu skal vi til at planlægge den fælles indflytning efter en plan, som alle museerne
kan blive enige om. Alt skal forkonserveres og evt. fryses, inden det må komme
ind på det nye magasin Derfor regner vi med, at processen vil vare mere end 3 år.
Men vi glæder os til at komme i gang.
Ea Matzon
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Foredragene holdes i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, kl. 19.30.

Tirsdag den 12. oktober
På rejse med hovmesteren på Havhingsten af Glendalough
v/Jens Knudsen, hovmester i 2007 på vikingeskibet Havhingsten

I år 2000 begyndte det maritime forskningsprojekt på Vikingeskibsmuseet, hvor
man byggede verdens første og største langskib (krigsskib). Det var en rekonstruktion af Skuldelev 2, som blev fundet i Roskilde Fjord først i 1960´erne. Skibet blev døbt Havhingsten af Glendalough, og projektets hovedformål var at finde
ud af, hvordan vikingerne sejlede skibet, og hvordan forholdene var om bord i høj
sø. Turen gik i 2007 fra Roskilde til Dublin. En lang tur som i vikingetiden.
Jens Knudsen fortæller om sine oplevelser om bord. Han var hovmester og kok
og stod for hele den logistiske plan. 65 mand skulle bespises hver dag i 7 uger ofte
under ekstreme forhold.

Onsdag den 17. november
Deportationen af dansk politi under den tyske besættelse af Danmark
v/ lærer Niels G. Sørensen, formand for Sorø Museumsforenings bestyrelse

Under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 deporterede tyskerne knap 2000
danske politifolk til koncentrationslejrene Neuengamme ved Hamborg, Buchenwald i Thüringen, krigsfangelejren Mühlberg i Brandenburg og Frøslevlejren ved
Padborg i Sønderjylland.
Hemmelig planlægning og en falsk luftalarm gjorde det muligt at indfange et stort
antal betjente i København, Odense, Århus og Ålborg.
Niels G. Sørensen fortæller om de barske forhold, som de 1967 politifolk levede
under fra den 19. september 1944 til den 4. maj 1945, hvor de sidste internerede blev
frigivet. 81 døde i de tyske lejre.
Fortællingen har baggrund i de oplevelser, som Niels G. Sørensens far, kriminalbetjent Haakon Sørensen kom ud for. Den 19. september 1944 arbejdede Haakon
Sørensen (1915-1971) på Politigården i København, hvor han sammen med mange
hundrede kolleger blev arresteret og sendt til Tyskland. Han vendte først tilbage til
hovedstaden den 4. maj 1945 og blev løsladt samme dag.
I samarbejde med Folkeuniversitetet
Nyhedsbrev, august 2010
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FRIHEDSSTEN I SORØ KOMMUNE
af Niels G. Sørensen

I år er det 65 år siden, at Danmark atter blev frit efter den tyske besættelse fra den
9. april 1940 til den 5. maj 1945.
De fem lange år, hvor landet til sidst var uden dansk regering, militær og politi
sluttede om aftenen den 4. maj 1945. Kl. 20.36 lød frihedsbudskabet i den danske
nyhedsudsendelse fra BBC. Tyskerne havde overgivet sig til de britiske styrker
under ledelse af feltmarskal Sir Bernard Law Montgomery (1887-1976). Bornholm
var dog undtaget og blev efter fire dage befriet af sovjetiske styrker.
Tyskernes kapitulation trådte i kraft kl. 8 morgen den 5. maj, som er Danmarks
befrielsesdag.

Bjergby Sogn er der to, idet der også findes en sten på privat grund. Stenen i Tersløse Sogn står i Dianalund og er både en frihedssten og en mindesten for en lokal
modstandsmand, der døde i tysk fangenskab.
Alle stenene er fotograferet i juli 2010 af Hans Aage Sørensen, Stenlille.

STENEN VED GADEKÆRET I NILØSE SOGN

Befrielsen måtte markeres

Det voldsomme angreb på Danmarks selvstændighed, som vores nabo mod syd
udførte under Anden Verdenskrig, forårsagede megen ulykke og kostede mange
menneskeliv. Der blev knaphed på varer af alle slags. Der var mørklægning, gadekampe, sabotage, folkestrejke, stikkere, terror, tortur, koncentrationslejre, henrettelser, mord og likvideringer.
Stor var derfor glæden, da krigen var slut.
I mange danske sogne var beboere og foreninger enige om, at befrielsen måtte
markeres, og at frihedssten (fredssten eller mindesten) skulle rejses. At Danmark
igen var et frit land skulle ikke glemmes. Stenene fortæller om en ond tid, hvor
landet var kuet og mennesker måtte lide, men peger også mod en lys fremtid med
fred og frihed.

Syv frihedssten i Sorø Kommune

Også i Sorø Kommune blev der rejst frihedssten, – de fleste på steder, hvor mange
folk ofte færdes.
Stenene minder om, at det ikke er selvfølgeligt at leve i et fædreland uden fremmed tvang og magt. Der kan blive ufred og krig, hvor der må kæmpes for at beholde et liv i frihed og demokrati.
I denne artikel gives der en oversigt over stenene. Der er frihedssten i følgende
sogne: Niløse, Tersløse, Munke Bjergby, Stenlille, Stenmagle og Lynge. I Munke
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Frihedsstenen i Niløse sogn står ved det store smukke gadekær i Niløse over for
Niløsegård ved T-krydset med teksten mod gaden. Indskriften kan nemt ses, når
man kommer til byen.
På stenen læses:
9. APRIL 1940
DE FREMMEDE LOKKED OG TRUED
OG MYRDEDE DANSKE MÆND
VORT SIND FIK DE IKKE KUET
OG DANMARK ER FRIT IGEN
5. MAJ 1945

STENEN I DIANALUND I TERSLØSE SOGN
Ved hjørnet af Stationsvej og Seehusensvej i Dianalund står en stor mindesten
omgivet af blomster på en grøn plæne umiddelbart syd for Høng-Tølløse Banen.
Efter befrielsen blev der dannet en komite med kæmner og senere kommunaldirektør i Dianalund Kommune Erik W. Rasmussen i spidsen. Den 15. maj 1946
blev stenen afsløret. På en solskinsdag med de nyudsprungne bøgetræer i Tersløse
Bøgeskov som baggrund blev stenen afsløret. Op mod 3000 mennesker var mødt
frem og sang nogle af vore smukke fædrelandssange og lyttede til talerne, som
blev holdt af udenrigsminister John Christmas Møller (1894-1948), pastor Odgaard, Tersløse og fru Grethe Knudsen, Emil Knudsens enke.
Stenen er både en frihedssten og en mindesten for modstandsmanden Emil Knudsen. Erik W. Rasmussen havde været med i modstandsbevægelsen og havde bl.a.
udstedt legitimationskort til frihedskæmpere, der var gået under jorden. I februar
1945 – i den politiløse tid – var han sammen med kørelærer Chr. Langkjær og
Zohnesen fra Ruds Vedby blevet arresteret af Hipokorpset og udsat for tortur på
Politigården og i Vestre Fængsel.
Rasmussen og Langkjær blev senere overført til koncentrationslejren Frøslev. Herfra vendte de hjem den 7. maj 1945 og fik en fantastisk modtagelse af omkring 700
mennesker på Dianalund Station.
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Emil Knudsen

Emil Knudsen blev født i Århus 1894 og havde fra 1921 el-installatørforretning
på Stationsvej 24 i Dianalund. Han var bl.a. forstander og lærer på Dianalund
Tekniske Skole på Danasvej og formand for Ruds Vedby Kredsens Konservative
Vælgerforening. I 1943 blev han involveret i illegalt arbejde, var med til at få jøder
bragt i sikkerhed og blev leder af en bygruppe.
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Under storrazziaen på Vestsjælland fra Gørlev til Stenlille natten mellem d. 15.
og d. 16. februar 1945 blev Emil Knudsen arresteret og sat i Vestre Fængsel. Man
havde erfaret, at der i hans værksted var gemt illegale våben fra nedkastningerne
ved Tangegård på Atterupvej øst for Dianalund. Emil Knudsen døde af lungebetændelse i fængslet den 12. marts 1945.
Hans fulde navn var Anton Laurits Emil Knudsen, og han ligger begravet i Mindelunden i Ryvangen, statskirkegården, som er direkte underlagt Kirkeministeriet.
På arkitekt Lautrup-Larsens smukke mindesten af Neksø-sandsten med et påsat
flammesværd for fem faldne frihedskæmpere på Fægangen i Sorø ved Egecentret
(tidligere Amtssygehusets have) er Emil Knudsen også mindet. Denne mindesten
mellem to egetræer blev afsløret under overværelse af omkring 2000 mennesker
den 25. august 1946.
På stenen i Dianalund læses:
5. Maj 1945
Tal Sten dit stumme Sprog
om Oprør og Aag
om Fremtid vi skal møde
i Pligt mod dem der døde
Emil Knudsen
Død i tysk Fangenskab d. 12. Marts 1945
Ære være hans Minde
Rejst af Egnens Beboere

STENEN VED DYBENDAL I MUNKE BJERGBY SOGN
Hvor Veddevej møder Døjringevej ligger Dybendal. Den blev af fire gårdejere fra
Munke Bjergby sogns fire ejerlav skænket til Munke Bjergby Kommunes borgere
i 1950. Borgerne skabte her med stor energi en smuk og meget anvendt festplads.
Den 5. maj 1950 blev der ved nedgangen til dalen afsløret en frihedssten. Teksten
på stenen var valgt blandt 25 forslag indsendt anonymt. Kommunens skytte- og
gymnastikforeninger havde indsamlet 900 kr. til projektet. Stenen var hentet ved
et markskel hos gårdejer og sognerådsmedlem Vilhelm Jensen i Døjringe. 300
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borgere var mødt frem til afsløringen. Senere på dagen festede 200 fra sognet i
Vedde Forsamlingshus, hvor der blev holdt taler og sunget.
På stenen læses:

Sten skal tale
mens Tider gaar
om Danmarks smerte
i Ufredsaar
9. April 1940 – 5. Maj 1945
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STENEN PÅ LANGEVADGÅRD I MUNKE BJERGBY SOGN

På stenen læses:

GUD FADER TAK
I HELLIG ILD
FOR DANMARKS FRELSE
I NØDENS TID
5. MAJ 1945
LANGEVADGAARD

STENEN PÅ HOVEDGADEN I STENLILLE SOGN

Frihedsstenen på Langevadgård, Dambrovej 1 (i Rude-Eskilstrup ejerlav) står ved
gårdens indkørsel og kan ses af alle, der passerer forbi. Den er blevet opstillet ret
hurtigt efter krigen af gårdejer Poul Eliasen, som dengang boede på gården.
På Langevadsgårds marker nedkastedes våben til modstandskampen under besættelsen.
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Frihedsstenen i Stenlille står ved jernbanen på hjørnet af Hovedgaden og Stationsvej. Stenen blev hentet fra gdr., sognerådsformand og sognefoged Alfred Petersens
mark i Tjørntved og blev opstillet ret hurtigt efter befrielsen i 1945.
Blandt initiativtagerne var stationsforstander Petersen og læge Uffe Knudsen, som
begge boede tæt ved stenen.
Doktor Knudsen, som alle kaldte ham, havde deltaget i modstandskampen og forfattede teksten på frihedsstenen.
På stenen læses:
9. April 1940
Fem mørke Aar
langsomt gaar.
5. Maj 1945
Danmark dit og mit
nu atter er frit

STENEN I NYRUP I STENMAGLE SOGN
Frihedsstenen i Nyrup står i en lille plæne på hjørnet af Bygaden og Nyrupvej. Bestyrelsen for Nyrup Handels-, Håndværker- og Borgerforening besluttede at vælge
den smukke indskrift på et bestyrelsesmøde den 15. januar 1949. Flere forslag
var indkommet. Stenen er formodentlig afsløret den 5. maj 1949. På denne dato
afholdt foreningen i en årrække nationale møder i byen.
Stenen blev oprindelig opstillet i et lille anlæg ved Høng-Tølløse Jernbanen ved
Banevej og Bygaden, men blev senere flyttet til sin nuværende plads.
På stenen læses:
9. 4. 1940
MULM OG MØRKE
TUNGE AAR
5. 5. 1945
SOL OG FRIHED
UNGE VAAR
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STENEN VED LYNGE MØLLE I LYNGE SOGN
Fredsstenen i Lynge Sogn står som nordlig nabo til Lynge Mølle. Møller Frode
Steffensen Hansen afgav et lille stykke af sin have til stenen. Om sommeren er
stenen omgivet af smukke blomster. Sorø Kommunes folk i Vej og Park passer
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mindestenene i kommunen. Også i Lynge holdes det lille anlæg ved krydset, hvor
fem veje mødes. Det er Skælskørvej, som både kommer fra Frederiksberg og fra
Lynge-Eskilstrup, Lynge Byvej, Topshøjvej og Sognefogedvej. De fem veje minder om de fem tunge og også store år i Danmarks historie.
Efter befrielsen nedsattes et tremandsudvalg bestående af mejeribestyrer Vilhelm
Petersen (formand), sognefoged Einer Larsen og skovfoged Aksel Rasmussen.
Udvalget fandt frem til stenen i Broby Vesterskov tæt ved Suserupvejen nær skellet mellem Broby og Lynge sogne. Stiftelsen Sorø Akademi forærede stenen til
Lynge.
Den 25. november 1945 afsløredes stenen med den smukke tekst forfattet af sognets præst K. Sinding-Jensen. 3-400 beboere var mødt frem, og vejene var pyntet med flag og blomster. 4. Regiments musikkorps fra Holbæk spillede. Pastor
Sinding-Jensen talte og sagde bl.a., at de to datoer på stenen skal minde om den
tungeste og den frydefuldeste dag i vor historie. Efter at han havde løftet det store
dannebrogsflag væk fra stenen, sang man »Altid frejdig når du går«.
Der var efterfølgende kaffebord i det nærliggende forsamlingshus. 250 mennesker
deltog, og regimentsmusikken fra Holbæk spillede også her til sangene. Mejeribestyreren overrakte sognerådet et tinglyst dokument over stenen og takkede mølleren for det lille stykke have, han havde afgivet.
På stenen læses:
9. April 1940
Danmark løstes af lænker i Vaar
Fred og Frihed skal raade
Minde vil Stenen i tusind Aar
Gud Fader os frelste af Naade
5. Maj 1945
Rejst af Sognets Beboere

EFTERSKRIFT

Den 4. maj 2010 om aftenen talte tidligere kirke- og kommunikationsminister
Torben Rechendorff i Mindelunden i København. Talen blev bragt i Kristeligt
Dagblad den 5. maj 2010. Afslutningen lyder således:
Besættelsen sluttede i disse timer for 65 år siden. Men verden er stadig ond. Der-
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for er det så fantastisk vigtigt, at generationerne efter os bliver bevidste om, både
hvad det var, der skete, og at der er linjer op til vores egen tid. Som altid er forudsætningen for at forstå nutiden, at man har et grundigt indblik i fortiden. Det er
ikke alle, der erkender det, men sådan er det!
Kilder:
Jørgen Mogensen, Dianalund : Langs Landevej 255 bind 5.
Børge Mortensen, Lynge : »Ka´ du huske«: Som Livet var i Lynge, 2004, Lokalhistorisk Forening for Lynge Sogn.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.
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Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening
Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 150 kr.
pr. år, 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

ADVODAN Sorø
DANSKE BANK Sorø
EMILS CHOKOLADE
JUL I SORØ
BANG & OLUFSEN Sorø
THIELE Sorø
ARKIPLUS A/S Sorø
SORØ BLOMSTERCENTER
SORØ APOTEK
LINDRUP BYG ApS
LEMANN GRAFISK

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

Find informationerne her:
Sydvestsjællands Museum: www.vestmuseum.dk
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: www.sammus.dk
Sorø Museumsforening: www.sormusfor.dk
Sorø Museumsforenings bestyrelse:
Niels G. Sørensen, formand
Ejler Jensen, næstformand
Egon Dalegaard, kasserer
Flemming Hansen, sekretær
Henning Fischer, webmaster
Alan Tomlinson, foredrag
Henning Bussenius-Larsen
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