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Nyhedsbrev, september 2011

Sorø Museumsforening udsender hermed det andet nyhedsbrev i 2011.
Det næste nyhedsbrev udsendes i februar 2012, hvor der vil være indkaldelse til generalforsamlingen i marts måned.
Vi henleder opmærksomheden på, at man kan læse formandens beretning og referatet
fra generalforsamlingerne på vores hjemmeside www.sormusfor.dk
Her ﬁnder man også andre nyheder fra foreningen. Blandt andet kan man se fotograﬁer
fra vores udﬂugter.
Busturen til Kronborg og Fredensborg den 29. maj var fuldtegnet, hvilket betyder, at
bestyrelsen glæder sig til at planlægge endnu en bustur for medlemmerne i 2012.
Som sædvanlig holder vi i samarbejde med museet gløggdag på Sorø Museum i december måned.
I år er gløggdagen den 11. december kl. 13.00-16.00.
Niels G. Sørensen

Nye planteskilte til museumshaven

Joachim Bursers Apotekerhave er en lille unik renæssancehave, som ligger på Sorø
Museums matrikel mellem Baghuset og Munkevænget.
Haven passes af en støttegruppe af ﬂittige, haveinteresserede mennesker i en støttegruppe under Havehistorisk Forening for Sorø og Omegn i et godt samarbejde med Sorø
Museum.
Kirsten Sternberg er den kyndige formand for foreningen, og hun har med stor kærlighed og omhu været i centrum i arbejdet med haven, siden den blev anlagt i 2005.
I haven er der 96 planter, som alle har vokset i Danmark og har været anvendt som
lægeplanter.

Planterne ﬁndes tørrede og pressede i det
herbarium, som blev skabt af Sorøs apoteker
fra 1625-39, den tyske læge og botaniker
Joachim Burser (1583-1639), som foretog
mange rejser ud i Europa. Burser blev kaldt
til Sorø Akademi af Chr. IV for at for at
undervise på akademiet.
Bursers store herbarium »Hortus Siccus«
omfattede 25 bind med i alt omkring 3000
enkeltark, hvorpå der var opsat en presset plante og et håndskrevet notat. Hortus
Siccus betyder direkte oversat tør have på
latin. Det vides, at Burser samlede planter
til et bind fra Sjælland, Møn og Fyn.
En gruppe af de planter, der dyrkes i museumshaven, vides at være dyrket i Bursers
egen have ved hans bolig ved Torvet nær
Museumsforeningens formand sætter et af
Klosterporten.
navneskiltene på plads i museumshaven.

Museumsforeningens næstformand Niels Karup placerer et nyt skilt, mens Kirsten Sternberg ser, at det placeres på rette sted.

I 1658 blev herbariet taget som svensk krigsbytte. Herbariet ﬁndes i dag på Uppsala
Universitet. Der er dog gået to bind tabt ved en brand i 1702.
Den berømte svenske læge og naturforsker Carl von Linné (1707-1778) anvendte bl.a.
Bursers herbarium, da han udarbejdede sit klassiﬁkationssysten af planter og fastsatte de
autoriserede internationale plantenavne
Sorø Museumsforening har i år valgt at yde et beløb – små 4.000 kr. – til indkøb af nye
planteskilte i museumshaven.
Museumsforeningens bestyrelse ønsker dermed at vise, at vi værdsætter det frivillige
arbejde, som havegruppen så aktivt udfører hele sæsonen igennem.
Metalnavneskiltene blev taget i brug ved en lille sammenkomst i haven den 23. august.
Niels G. Sørensen
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ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2011 KL. 19.30

TO FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER 2011 KL. 19.30
Danske forsvarskirker - eller mangel på samme ?

Helleristninger og Fundmateriale - Datering og tolkning
ved Dr. Gerhard Milstreu, leder af Tanums Hällristningsmuseum,
Underslös, Vestsverige

ved Thomas Bertelsen, ph.d., redaktør på Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Hvorvidt danske middelalderkirker blev opført som forsvarskirker, har igennem mere
end et århundrede været et varmt emne indenfor kirkeforskningen. Meningerne har
været mange, men de konkrete beviser få, og der har været rigeligt med muligheder
for vidtrækkende tolkninger. At middelalderlige forsvarskirker ﬁndes på dansk grund
kan imidlertid ikke bestrides. Spørgsmålet er blot, hvor udbredt fænomenet har været.
I forbindelse med at bogværket Danmarks Kirker i 2010 undersøgte Middelfart Sankt
Nikolaj, hvis tårn har skydeskår beregnet for ildvåben, blev der igen lejlighed til at tage
spørgsmålet op, og lave en nytolkning af det vanskelige emne.

En billedrejse fra Alfa i Nordnorge til Valcamonica i Italien med hovedvægten lagt på
det sydskandinaviske område herunder med særlig focus på Bornholm og det øvrige
Danmark.
Europa har igennem årtusinder haft
økonomiske og
politiske forbindelser.
Kontakter er blevet
knyttet og aftaler
indgået, og talrige
fund vidner om en
livlig udveksling af
varer, men også om
en spredning af tanker og symboler.
Det forhistoriske billedsprog er en visualisering af tanker og forestillinger om organiseringen af den levende verden, naturens og universets »uforståelige« kræfter og underverdenen.
Billedsproget bidrager til forståelse og indsigt i forhistoriske samfunds religiøse og
verdslige verden. Men tolkningen af billeder er vanskelig. De er skabt i en fjern, forhistorisk sammenhæng og er dermed kodet i skabelsesøjeblikket som en del af den tids
kulturelle og sociale virkelighed.
Foredraget bygger bl.a. på resultater fra ﬂere EU-projekter.
Billedet herover viser en helleristning fra Tanum Hede, Bohuslän, nord for Göteborg.
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Sorøs rådhuse

At Sorøs gamle rådhus nu igen skal huse kommunale aktiviteter blev anledning til denne
artikel om byens rådhuse. For Sorø har haft ikke mindre end 4 forskellige rådhuse, hvis
vi regner den sidste tilbygning til det nuværende rådhus med.

Sorø Rådhus fra 1881, fotograferet maj 1945 (fra Jul i Sorø 2010).

Byen blev ikke fundet værdig til et rigtigt rådhus før midt i 1800-tallet. Det har måske
også været et resultat af de demokratiske vækkelser, der i årtiet fejede han over landet.
Under alle omstændigheder begyndte byggeriet af det første rådhus i 1844, og det stod
færdigt året efter. Arkitekt F.F.Friis forestod opførelsen.
Det nye rådhus blev placeret på hjørnet af Storgade og Torvet. Der var tale om en ikke
særlig stor 2-etages bygning med pudsede facader og blå vingetegl med 2 vinduesfag
til hver side af den centrale trappe. På 1. sal mod Torvet var der en mindre altan med
støbejernsgelænder. Udover kommunale funktioner var der en lille arrestbygning, som
for øvrigt blev kraftig udvidet i 1871.
Imidlertid ﬁk dette byens første rådhus kun lov til at stå i godt 30 år. For i natten mellem
5. og 6. december 1879 udbrød der brand i rådhuset. En kraftig blæst hjalp ilden, og
rådhuset stod ikke til at redde.
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Men et rådhus skulle man have, så hurtigt blev der nedsat et udvalg til opførelse af det
nye »Thing- og Arresthus«. Man valgte den erfarne rådhusarkitekt Frederik Vilhelm
Tvede til at forestå byggeriet, som i midten af maj 1881 kunne tages i brug. Det blev et
tidstypisk eksempel på historicistisk rådhusbyggeri i provinsen, der i tidens ånd er opført
som et multifunktionelt hus.
Allerede forud for kommunesammenlægningen til den nye Sorø kommune pr. 1. april
1970 havde de siddende kommunalbestyrelser drøftet nødvendigheden af at opføre et
nyt rådhus. Her som alle andre steder blev debatten hård og uforsonlig, da der skulle
bygges nyt. Man udskrev en arkitektkonkurrence, som blev vundet af arkitekt Knud
Munk, men han kom aldrig til at bygge, idet projektet blev væltet i sidste øjeblik med den
begrundelse, at det var for dyrt.
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Pedersborg-Mindet i Pedersborg Sogn
Om Genforeningstræet og Genforeningsstenen i Pedersborg
Efter at Danmark i 1920 havde fået Sønderjylland tilbage, blev der rejst mange minder
rundt omkring i Danmark. Mere end 500 genforenings-mindesmærker med indhugget
tekst er der i vores land.
I Sorø Kommune er mindet i Pedersborg markant, idet man først plantede et lindetræ og
langt senere rejste en mindesten.
Mindet ﬁndes mellem Pedersborg Kirke og forsamlingshus der, hvor der den 8. juli 1945
rejstes en frihedssten efter Danmarks befrielse, således som vi har fortalt om det i museumsforeningens nyhedsbrev i februar 2011.

Træet
I stedet blev det i 1980 besluttet, at arkitektbrødrene Ib og Jørgen Rasmussen skulle
skabe det nye rådhus. Efter en konkurrence mellem indbudte stor-entreprenører med
beskeden: Byg et rådhus til 25 mio kr, ﬁk storentreprenøren Rasmussen & Schiøtz opgaven, som Ib og Jørgen Rasmussen for øvrigt var arkitekter for!
En ny kommunesammenlægning den 1.1. 2007 medførte atter behov for en udvidelse,
og denne gang blev det arkitektﬁrmaet Fogh & Følner, som ﬁk opgaven at etablere en tilbygning til det nuværende rådhus. Det blev en treﬂøjet bygning i to etager, som sammen
med en af de ældre ﬂøje omslutter en indre gård, rådhusgården, som står i forbindelse
med Rådhusvej gennem en markant portåbning. Tilbygningen er søgt tilpasset rådhusets
ældre dele ved anvendelse af rødt murværk og en fast rytme af hvide bygningsdele i
form af oplukkelige lemme i vinduespartierne.
Niels Karup
Kilder:
Jul i Sorø 2010, Det gamle rådhus på Sorø torv er ved at få en renæssance ved Helge Torm
Sorø i billeder gennem 350 år
Historiske huse i Sorø
www.bygningskultur.dk
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Genforeningstræet blev plantet i efteråret 1920, og den 30. maj 1921 fandt indvielsesfesten sted. 300 mennesker var mødt frem. Det var Pedersborg Ungdom, Ungdomsforeningen, der havde taget initiativet og havde plantet lindetræet. Omkring træet var der
lagt 9 større kampesten, en for hvert bestyrelsesmedlem i Ungdomsforeningen.
Formand for Pedersborg Ungdom gdr. Hans Thorslund bød velkommen efter afsyngelsen af »Der er et yndigt land«.
Så kom festens højdepunkt. Den energiske redaktionssekretær på Sorø Folketidende
ildsjælen Karl Elnegaard havde skrevet en »kantate« til dagen. Der var fem digte, som
var skrevet således, at de ﬁre kunne afsynges på kendte fædrelandssange. Første og
sidste digt af hele forsamlingen. Det andet digt blev sunget af pigerne. Tredje digt blev
reciteret af pastor H. Axelsen-Drejer, som »var« lindetræet selv. Det fjerde digt blev
sunget af karlene.
Tredje strofe i det første digt skal gengives her:
Mens Linden løves i Danevang,
og Lærken slaar de muntre Triller,
da skal det mindes med frejdig Sang,
at Kongeaa ej mere skiller,
at dansk blev atter Sønderjyllands Jord,
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en røvet datter fandt igen sin Mo´r. –
I Lindens Ly
her i vor By
skal danske Sange glade tone!
Pastor Drejer holdt derefter en smuk tale for linden og udbragte et leve for Pedersborg
Ungdom. Så gik alle med ﬂag og gymnastikforeningens fane hen til præstegårdshaven,
hvor pastor Drejer igen talte – især henvendt til ungdommen. Han mindede dem om, at
de ikke skulle være tilskuere, men være levende mennesker og være med til at skabe
lykke og gode kår for samfundet.
H. Axelsen - Drejer var sognepræst i Pedersborg i årene 1916-1933.

Stenen
Umiddelbart nær ved lindetræet afsløredes pinseaften den 30. maj 1936 Genforeningstenen, som var og er en smuk rødlig granitsten med indskriften:
SØNDERJYLLAND
1864 -1920
6000 SØNNERS LIV
VAR DINE LØSEPENGE
De to verslinjer er fra digtet »Sønderjylland« af forfatteren Henrik Pontoppidan (18571943). Digtet, som første gang blev trykt i Berlingske Tidendes tillæg juledag 1918,
begynder med de kendte linjer: »Det lyder som et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage: en
røvet Datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage!«
Citatet på stenen er fra femte strofe, som lyder således:
»Du sad i Bolt og Fangejern til Spot for vilde Drenge. Seks tusind unge Sønners liv var
dine Løsepenge!«
6000 sønderjyder mistede livet i 1. Verdenskrig 1914-1918.

derefter, at Genforeningsmindet med lindetræet var blevet sat i den tanke og i den
ånd. Træet havde slået rod og var skudt i
vejret. Nu fuldførtes værket med stenen.
Så man indviede ikke noget nyt, men
fuldførte det påbegyndte.
Pastoren mindedes den store sønderjyske folkefører H. P. Hanssen (21.02.1862
- 27.05.1936), som var blevet begravet
samme dag på Aabenraa Kirkegård.
Derefter fjernedes dannebrogsﬂaget fra
stenen, og man kunne læse indskriften,
som var hugget af stenhugger P. Jensen,
Sorø.
Efter afsløringen rettede præsten en tak til
dem, der havde virket for stenens rejsning,
og man sang verset »Om din frihed vil vi
værne, holde skjoldvagt om din fred, ...«

Foto: Hans Aage Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

»Som en rejselysten ﬂåde« er fra skuespillet »Moderen«, som Helge Rode skrev i anledning af genforeningen. Skuespillet uropførtes på Det kongelige Teater den 30. januar
1921. Carl Nielsen havde komponeret musikken.
Ildsjælen fra 1920, dengang lindetræet blev plantet, Karl Elnegaard sluttede aftenen med
at rette en tak til alle, der havde hjulpet ved stenens rejsning: Pastor Hanson, menighedsrådet, sognerådet, vognmand P. Petersen, der havde skænket stenen og bragt den
på plads samt ﬂere andre lokale borgere heriblandt graver Madsen, Pedersborg, og de
mange bidragydere.
Carl Johannes Hanson var sognepræst i Pedersborg i årene 1934-1963.

Sognets præst pastor C. J. Hanson tog ordet, efter at de tilstedeværende havde sunget
nogle vers af Helge Rodes »Som en rejselysten ﬂåde«. Pastor Hanson citerede to linjer
fra Rodes sang: »Om din frihed vil vi værne, holde skjoldvagt om din fred.« Han sagde
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Pedersborg Lokalhistoriske Forening takkes for kildemateriale.

Niels G. Sørensen
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Gamle matrikelkort på internettet

I Kort- og matrikelstyrelsens arkiver ligger en fantastisk dokumentation af Danmarks topograﬁske og landbrugsøkonomiske udvikling. Jeg har fra min ansættelse i Direktoratet
for Matrikelvæsenet, nu en del af Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS), en særlig veneration for de gamle matrikelkort. Tænk! jeg arbejdede i begyndelsen af 1960´erne stadig
direkte med de gamle originale matrikelkort. I de områder af landet hvor udviklingen
gik langsomt var der aldrig tegnet nye matrikelkort; så her var kort fra slutningen af
1700-tallet i brug som gældende matrikelkort. Det piner mig stadig at tænke på, hvordan
disse gamle kort revnede, når de blev rullet ud; for så ikke at tale om, at vi tegnede direkte på disse klenodier. Det kunne være en ny vej der skulle føres tværs over det gamle
kort, eller værre: En større jordfordelingssag, der medførte, at stort set alle de gamle skel

Du gør følgende: Find vejnavn på det du søger. Er du i tvivl, er det hurtigt at ﬁnde stedet
på Krak.dk, Google Maps eller Google Earth m.ﬂ.. Så går du ind på www.kms.dk og her
klikker du i punktet Historiske kort og indtaster adressen, du vil søge på, så kommer det
vindue frem, som du ser nederst på foregående side.
Så er der en smart kortopsætning med et moderne topograﬁsk kort på venstre side, og et
historisk, efter eget valg på højre side. Hold cursoren over den lille cirkel under kortene og
træk til højre og venstre, så dækker de 2 kort hinanden efter behov. Nu var det jo historiske matrikelkort, vi skulle ﬁnde, så gå op i toppen hvor der står Matrikelkort og klik.

Her kan du
vælge mellem de kort,
der er til
rådighed.

Det moderne topograﬁske kort til venstre, det historiske til højre.
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blev overstreget, og nye tegnet ind over de gamle. Kortene var ofte så porøse, at de mest
af alt mindede om trækpapir. Her tegnede vi de nye skel ind med tusch! Når så kortet var
”ødelagt”, blev det sendt til tegnestuen, hvor dygtige tegnere nytegnede kortet, hvorefter
det gamle kort forsvandt tilbage i arkiverne, men nu meget vanskeligere at tolke. Ak ja,
man er blevet en del af historien. Matrikelkortene er for længst blevet digitaliseret, og de
gamle kort udsættes ikke længere for udviklingens hærværk! Danmark er et af de lande
i verden, der er længst fremme med digitalisering af offentlige informationer, og i den
forbindelse har der nu i et stykke tid været åbnet for direkte adgang til de gamle matrikelkort. Nu kan du, kære læser, fra din computer få direkte adgang til de gamle sårbare
kort. Endda i en rigtig god kvalitet, alt efter din computers kvaliteter.

Sorø Museumsforening
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Ved udskiftningen
satte man
gårdmandens navn
på den nye
hovedlod.

Et nyt vindue kommer frem; her skal du klikke i punktet: Find stedet i historiske
matrikelkort. Du ser nu et vindue med mulighed for at vælge mellem de kort, der er
digitaliseret.
Så er det bare at klikke på Vis, i mit tilfælde har jeg valgt Original 1 kortet. Det kommer
nu frem i en meget lille udgave; men fortvivl ikke, i højre hjørne er der et felt, hvor der
står Navigation. Her kan du klikke på forstørrelsesglasset med + eller – alt efter om du
ønsker at forstørre eller formindske.
Klik på forstørrelsesglasset og træk cursoren ind på kortet, klik med venstreknappen og
Kortet er fyldt
med detaljerede
informationer,
marknavne med
stof til eftertanke, som her
Knuderup Stykker ved siden af
Rødstens Agre.
Lå der engang
en landsby her,
tæt vest for
Frederiksberg
skole?
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Eller her, hvor skolen faktisk er opført; hvad er der blevet af Degnens Klokkebanke? Og,
var det her, man støbte kirkens klokker? Næppe, men som sagt, der er meget stof at fundere over i de gamle kort.

hold den nede og træk en rød ﬁrkant over det område, der skal forstørres eller formindskes. Du kan trække dig rundt i kortet ved hjælp af korset med pile i de ﬁre verdenshjørner. Kortet kan gratis kopieres til din computer som PDF ﬁl. Det foregår i venstre side
hvor der står Kopi. Hvis alt er gået vel, er du måske lige så heldig som mig; så ﬁnder du
måske også en forfaders navn på kortet. Se side 14 øverst: Søren Vincensen.
Du kan aﬂæse udviklingen ved at skifte til nyere matrikelkort.
Kortene kan være i en fremragende kvalitet, som udsnittene af Original 1 kortet for
Lynge By.
Der er mange ﬂere muligheder på www.kms.dk, som nævnt de gamle topograﬁske kort,
men også her i matrikelkortafdelingen, prøv f.eks. at studere kortene under fanebladet
Sognekort. God fornøjelse.
Henning Vincentz Fischer
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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

DANSKE BANK, Sorø
EMILS CHOKOLADE
JUL I SORØ
BANG & OLUFSEN, Sorø
THIELE, Sorø
ARKIPLUS A/S
SORØ BLOMSTERCENTER
SORØ APOTEK
SORØ CAMPING
NORDEA, Sorø

ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN, 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
LEMANN GRAFISK, Stenmagle

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
Niels Karup, næstformand
Egon Dalegaard, kasserer
Flemming Hansen, sekretær
Henning 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 

Nyhedsbrevet er trykt hos www.lemann.dk
Ansvarlig for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen
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

