Billeder fra det gamle Sorø.
De efterfølgende Fotografier er Gengivelser af
fem Akvareller, som Sorø Skole nylig er kommet
i Besiddelse af. Om Billedernes Historie kan jeg
oplyse følgende:
Christian Søltoft fødtes 1771 paa Herregaarden
Tyrrestrup ved Horsens Fjord. Han var eneste Barn
af Gaardens Ejer, Ole Johan Søltoft. Denne var
kommet til Gaard og Gods ved Giftermaal med
Hans Christensen Juuls Datter Cecilie Marie. Selv
var Ole Johan Søn af Præsten i Nørre-Snede,
Provst Christian Søltoft, og den ældste af 16 Sø
skende. Hans 17 Aar ældre Søster, Helene Cathrine,
var gift med Præsten i Sjørring, Consistorialraad,
Provst Johannes Vogelius Steenstrup. Deres Søn,
Christian Vogelins Stenstrup, afløste i 1777 Andreas
Schytte som Professor i Statsvidenskab ved Sorø
Akademi.
Dette, at Steenstrup sad her i Sorø som Pro
fessor, har vel været Anledningen til, at Christian
Søltoft, da han maatte hjemmefra for sin Uddan
nelses Skyld, blev sendt hertil, hvor han kunde
studere under den ældre Fætters Tilsyn og Vej-
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ledning. For Sorø Akademi var ellers ikke noger
særlig anset eller søgt Læreanstalt dengang. Fn
1786, da Overhofmesterembedet var nedlagt, til
1793, da der ikke var flere Studerende tilbage par.
Akademiet, indmeldtes ialt 7. Altsaa gennemsnitlig
én om Aaret. Og Christian Søltoft var da ogsaa
den eneste Indmeldte for Aaret 1789.*) Han forlader
Akademiet med Afgangsexamen som Jurist, og da
der efter 1793 ingen Studerende var tilbage, maa
han være taget herfra senest det Aar. Han har
derefter nogle Aars Ansættelse i Kancelliet, men
overtager saa 1802 ved Faderens Død sin Fædrenegaard. Han har bragt Billederne med til Tyrrestrup.
Og da denne Gaard siden er gaaet i Arv fra Fader
til Søn, .er Billederne og Kundskaben om, hvorfra
de stammer, bevaret ned gennem Tiderne. Familie
traditionen vil yderligere vide, at Christian Søltoft
selv har malet Billederne.
Dette er ikke umuligt. De tre, malede paa
Papir, er ikke bedre, end at de kan tilskrives en
noget uøvet Dilettant. De to andre, malede paa
Træ, er udførte med større Dygtighed. Dog er der
en vis Ubehjælpsomhed, især i Farvepaalægningen,
der ogsaa for deres Vedkommende røber Dilettanten.
At det ene af disse, Udsigten over den botaniske
Have, utvivlsomt er set og malet inde fra det nord
vestligste Værelse i Ingemanns Hus, Fætteren Steenstrups daværende Embedsbolig, støtter Familie
traditionen om, at Søltoft selv har malet Billederne.
— Kan dette nu alligevel ikke fastslaas med Sikker*) Se E strups F ortegnelse over Studerende ved Suro
Akademi fra 1747- 1793 i B landinger fra Suro ved J. H.
Bredsdorff ug J.
Haueh. 6. Hefte. S. 208.
lu
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hed, saa er det dog vist, at Billederne er ført med
herfra Sorø af Christian Søltoft, at de er malede
af en Dilettant og for ham har været en kær
Erindring om det Sorø, han kendte. Og det var
Sorø omkring Aaret 1790. —

I Sorø Program for 1899 vil man i Sorana V
ved B. Hoff og i Aarbogens 2. Hefte Side 79 finde
Oplysninger om Akademiets Omgivelser paa det
Tidspunkt, hvorfra Billederne stammer.

I dsigi Ira K losterporten ned mnd Molheelisluis. Man s k im le r i B a g g ru n d e n til hojre den nordre
Lienge af den firlængede Gnnrd, der laa dér, livor der nu er R ektorbolig og Gymnasium.
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med K ko leg aard en . Til liojre A kadem iets Ostfloj. J ’aa Kvisten lige over
1iidgaiigsdoren. der ses paa H o jens Midte, udbrod Ilden 1S13.

Udsigt fra Ingem annshiis uver <|<»n botaniske Ilave. Saaledes kaldtes Pladsen foran Akademiet. Den var
begram set mod Syd af Soen. mod (1st og Vest af de to Pavillonhaver.
I >e smaa kuplede T ræ er er de nu
hojo Linde, der — hojst um otiveret — afgræ nser Pladsen foran H ovedbygningen mod (Jst og Vest.

Krcbsekroen set fra et Sted paa Konge vejen nedenfor Sobjerggaarden. Den nu nøgne Bakke
Nord for Vejen ved Svinget om Rejsestalden ses klædt med Højskov. Fra Midten af Stuehuset
skyder en kort Floj sig frem med Gavl ud mod Vejen. Den er revet ned i Tiden inden 1820.

Paa Pakken i Forgrunden til højre ligger nu A nkerhus. Soen er P edersborg So. Vejen til venstre
i Baggrunden er K ongevejstykket fra Kongebroen <»p mod A lhertistoUen.

