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Historisk Forening  
for Vestsjælland  

MEDLEMSNYT 26. årgang nr. 2 • Juli 2021 
Et spændende efterår venter 
 

Efter over et år med manglende aktivi-
teter er vi klar til med friske kræfter at 
kaste os over spændende historiske em-
ner med tilknytning til det geografiske 
område, som det tidligere Sorø amt 
dækkede. 
Foreningslivet landet over har været 
hårdt ramt, og mange foreninger har 
oplevet medlemsflugt. Her kan du som 
medlem hjælpe med til at styrke vores 
forening ved at udbrede budskabet om, 
at vi stadig er her. 
Eller endnu bedre: Giv et medlemskab i 
gave, næste gang du bliver inviteret ud. 

Program 
 

• Sensommerudflugt til Sct. Bendts 
Kirke den 18. september 2021 
 

• Årsmøde med generalforsamling i 
Sorø den 21. september 2021 
 

• Foredrag om Rytterskolerne i Sør-
bymagle den 6. oktober 2021 
 

• Foredrag om Den sjællandske  
Feber den 26. oktober 2021 
 

• Årbogsudlevering i Slagelse den 
19. november 2021 

Sorø Borgerskole 1936-39. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det kongelige Bibliotek. 
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Vi mødes på den runde P-plads vest for 
kirken (indkørsel ved Sct. Bendtsgade 5). 
Vores guide er Mogens K. Larsen, med-
lem af foreningen og lokalhistoriker. Med 
ham går vi ind i den nu 850 år gamle kir-
ke, hvor han vil holde et foredrag om 
Ringsted gennem tiderne og Skt. Bendts 
Kirke og dens historie. 
Efterfølgende ser vi nærmere på kirkens 
enkelte seværdigheder, som der knytter 
sig mange interessante historier til. Deref-
ter ser vi på kirken udefra og ser også på 
byens torv, hvis udformning der er mange 
meninger om. 
Til slut går vi over på Rådhuskroen, hvor 
vi får serveret kaffe/te med den traditio-
nelle æblekage. 
Vi forventer at bryde op ved halvfemti-
den. 
 
Pris og tilmelding 
Foredrag inkl. kaffe og kage koster 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-
medlemmer. Tilmelding til Flemming Bruun, flemming.bruun@gmail.com eller 
tlf. 3969 9101. Når tilmelding er bekræftet, sker betaling til vores konto i Nordea 
reg.nr. 2863 konto nr. 6897426518 eller til MobilePay 6159 2860.  

Ringsted - Sct. Bendts Kirke 850 år 

Lørdag den 18. september 2021 kl. 13:30 

Sct. Bendts Kirke.   
Foto: Sterimatic, Wikimedia, 2018. 
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Foredrag kl. 19:00 
 

Foredrag v/ konservator, cand. scient. 
cons. Maj Trier Rygaard, om restaure-
ringen af kalkmalerierne i Sorø Klo-
sterkirke. 
  

I perioden 2019 - 2021 har Sorø Klo-
sterkirke, en af Danmarks ældste beva-
rede og største middelalderkirker, un-
dergået en omfattende istandsættelse, 
herunder også en restaurering af kirkens 
smukke kalkmalerier, udført af Nordisk 
Konservering.  
I foredraget vil der blive fortalt om kon-
servatorernes arbejde med at rense og 
sikre kalkmalerierne, bl.a. Skjoldefri-
sen, og om de spændende fund fra kir-
kens tidligste historie, der kom frem 
under arbejdet. Yderligere fortælles om, 
hvordan Skjoldefrisens sidste nye tilfø-
jelse, våbenskjoldet for de lokale dona-
torer Aase Jørgensen og Lorentz, kom 
til. 
Foredraget varer ca. 1 time – med mu-
lighed for at stille spørgsmål bagefter. 

Generalforsamling kl. 20:30 
Der indkaldes til  
ordinær generalforsamling 
 
Dagsorden  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved forman-

den 
3. Regnskab for 2020 ved kassereren 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Forslag til budget 2021 og fastsættel-

se af kontingent. Bestyrelsen foreslår 
uændret kontingent på 175 kr. årligt. 

6. a) Valg til bestyrelsen 
 På valg er følgende, som alle 
 modtager genvalg: 
 Helge Torm 
 Bertel Hansen 
 Per Christensen 

 b) Valg af suppleant til bestyrelsen 
 Ikke på valg i år 

 c) Valg af revisor 
 På valg er 
 Jens Jeppesen, som modtager 
 genvalg 

7. Eventuelt 
 

Forslag 
Begrundede forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal skriftligt være 
formanden i hænde senest 14 dage før, 
dvs. senest tirsdag den 7. september 
2021. Forslag sendes til Helge Torm, 
Munkevænget 2, 2. th., 4180 Sorø eller 
helge.torm@mail.tele.dk. 

Årsmøde 2021 i Sorø 

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 19:00 

Fra Skjoldefrisen. Foto: Flemming Bruun. 
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Foredrag med billeder v/foreningens 

formand, historiker Helge Torm. 
 

I dette år er det 300 år siden, at Frederik 

IV udstedte en forordning om 

”kongelige skoler”, der skulle opføres i 

landets ryttergodsdistrikter, således at 

børn fra bondestanden kunne modtage 

undervisning, vel at mærke med hoved-

vægten på at lære Luthers katekismus. 

Eftersom skolerne lå i rytterdistrikterne, 

blev de med tiden noget misvisende 

kaldt ”rytterskoler”. 

I vores virkeområde, det gamle Sorø 

Amt, lå der i vestenden det store Ant-

vorskov Rytterdistrikt og i østenden en 

del af Tryggevælde Rytterdistrikt.  

20 skoler så dagens lys i førstnævnte 

distrikt, men kun få af bygningerne er 

bevaret til i dag. I den gamle Haslev 

Kommune er kun én skolebygning be-

varet. 

Efter 1764, hvor rytterdistrikterne blev 

nedlagt, fortsatte rytterskolerne med at 

tjene til undervisning af børn. Men de 

blev hurtigt forandrede, dels ved om-

Rytterskolerne 

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19:00 

Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18, Sørbymagle  

Vedbysønder Rytterskole. Foto: Slagelse Stads- og Lokalarkiv. 
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Foredrag af museumsinspektør Mor-
ten Arnika Skydsgaard om, hvordan 
man historisk set har håndteret epide-
mier. 
 
Arrangementet finder sted på Skælskør 
Bibliotek, Vestergade 4, Skælskør. 
Kirkeklokken ringede 63 gange til be-
gravelse i landsbyen Kongsted ved Røn-
nede i august og september 1831, hvor 
epidemien rasede. Epidemien, som fik 
navnet ”Den sjællandske Feber”, ramte 
store dele af Sjælland og Lolland-
Falster. Den slog knapt ni tusind for-
trinsvis bønder ihjel og skulle blive den 
største og alvorligste epidemi i hele 
1800-tallet. Den overrumplede lægerne 
og Det kgl. Sundhedskollegium. Fore-
draget vil dreje sig om den tids epidemi-
beredskab, medicinske viden og klasse-
samfund. 

 
Pris og tilmelding 
Foredrag inkl. kaffe og kage koster 60 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke-
medlemmer. Tilmelding til Flemming Bruun, flemming.bruun@gmail.com eller 
tlf. 3969 9101. Når tilmelding er bekræftet, sker betaling til vores konto i Nordea 
reg.nr. 2863 konto nr. 6897426518 eller til MobilePay 6159 2860.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten Arnika Skydsgaard forsker bl.a. i kroppens og 
epidemiernes historie. Han arbejder på bogen ”Epide-
mier” til serien “100 Danmarkshistorier”. 

Sjælland og Møn 1855.  

Udsnit af danmarkskort udgivet af F. Hof-

fensberg. Litografi. Det kongelige Biblio-

Den glemte epidemi: Den sjællandske Feber 1831 

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19:00 
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Kirken 

Indledningsvis vil vi høre om bygnin-

gen af denne spændende forstadskirke, 

som blev indviet 10. april 2005. 

Der er nedlagt flere grundsten, hvoraf 

den ene stammer fra Sankt Peders Kir-

ke, som er det sogn, hvorfra Antvorskov 

Sogn er udskilt. De øvrige grundsten 

kommer fra det gamle Antvorskov Klo-

ster. Kirken er tegnet af Arkitektgrup-

pen Regnbuen, Århus, ved arkitekt 

M.A.A. Anders Bové Christensen. 

Døbefonten er af bornholmsk granit, 

udført af kunstneren Ole Hempel 

Den nye årbog 

Helge Torm vil præsentere indholdet i 

foreningens Årbog 2021. Vi kan allere-

de nu røbe, at bogen vil byde på mange 

spændende artikler, der vanen tro bliver 

ledsaget af et rigt billedmateriale. 

Årbogsudlevering 

Fredag den 19. november 2021 kl. 14:00 

Antvorskov Kirkes mødesal, Agersøvej 86 B, Slagelse  

Antvorskov Kirke. Foto: Hberlin, Wikimedia. 


