
Reitzensteins Allé
Reitzensteins Allé blev plantet 
i første uge af december 1784 
til flankering af adgangsvejen 
(Sorø Stræde) til Sorø By fra lan-
devejen Roskilde-Korsør.
Landevejen blev anlagt i årene 
1779-1791 af Christian VII (1766-
1808). 
Til alléen blev indkøbt 104 linde-
træer med stager for 33 rd.

Træerne blev plantet på østsi-
den af Sorø Stræde, som hidtil 
var den eneste adgang til Sorø 
By. 
I hver ende af alléen blev der 
opsat bomme, så kun de privi-
legerede havde adgang. Post-
mesteren i Sorø fik udleveret en 
nøgle til bommene. Men allere-
de i 1789 fik byens borgere lov til 
at færdes i den nye allé. Ud for 
det nuværende Kaarsbergcenter 
og ud for den nuværende Sorø 
Borgerskole var der et par søer. 
Måske vandinger til de forbipas-
serende heste.

Omkring år 1910 blev der lagt 
en halv meter jord oven på den 
oprindelige flade. Det gik ud 
over træernes rødder, der havde 
svært ved at ånde, og i løbet af 
de næste 50 år gik en del af træ-
erne ud.
I perioder blev alléen benyttet 
til oplagsplads, og i nogle år var 
der reberbane.
En reberbane er det sted, hvor 
en rebslager laver tovværk.

I en kort periode omkring 1925, 
havde et par huse postadresse 
Reitzensteins Allé.
I 1974 underskrev Sorø Byråd en 
overenskomst om fredning af  
Reitzensteins Allé, der betød, at 
alléen for fremtiden skulle bestå 
af 2 rækker lindetræer med en 
afstand mellem rækkerne på ca. 
9 m og mellem de enkelte træ- 
er ca. 9 m. Ved fjernelse af ud-
gåede eller syge træer, skal ef-
terplantning ske med 2-3 m høje 
træer af samme træart. De al-
létræer, der i tidens løb er gået 
ud, er erstattet med nye. Senest i 
2018 blev der plantet 14 nye træ-
er. Enkelte træer er i begge en-
der af alléen fældet på grund af 
vejudvidelser. I november 2021 
består alléen af 95 lindetræer af 
forskellig alder. 

Sorø Stræde
Sorø Stræde mundede ud ved 
Sorø Byport, hvor vejen fortsat-
te i Realgade, nu Storgade. Sorø 
Stræde var den gang en jordvej 
med stendiger på begge sider. 

Her drev byens bønder deres 
kvæg ud til Fægangen, som var 
en ny adgang til Sorø bys græs-
ningslod på Store Ladegaards 
mark. Som følge af kvægdriften 
blev Strædet dækket af et lag 
gødning, der efter regn blev til 
mudder. I fugtige vintre var ve-
jen næsten ufremkommelig, og 
når det var tørt, dannede der sig 
støvskyer efter kørsel på vejen. 
På vestsiden af Strædet blev der 
på et tidspunkt også plantet en 
række lindetræer. De blev imid-
lertid fældet i 1955 i forbindelse 
med anlæggelse af en cykelsti.
Navnet på Sorø Stræde blev ef-
ter 1916 ændret til det nuværen-
de Alléen. 

Men hvem var Reitzenstein 
Wolf Veit Christoph von Reit-
zenstein (1710-1781) var født 
i Lichtenberg an der Sebnitz. I 
1736 blev han udnævnt til kam-
merjunker hos dronning Sophia 
Magda
lene (1700-1770) (gift med Chri-
stian 6.) (1699-1746). 1747 blev 

han hofmarskal hos enkedron-
ningen. 1750 blev han Ridder af 
Dannebrog. I perioden 1757-66 
var han amtmand over Vording-
borg og Tryggevælde amter.
I 1759 blev han udnævnt til ge-
hejmeråd (kongelig embeds-
mand).
I 1766 udnævnes han til Over- 
hofmester ved Det ridderlige 
Akademi i Sorø og tillige til amt-
mand over Sorø og Ringsted 
amter. I 1777 modtog han ele-
fantordenen. I 1779-80 var han 
konstitueret amtmand over Ant-
vorskov og Korsør amter.
 
Reitzenstein var hentet til Sorø 
Akademi for at forbedre økono-
mien og bygningerne både inde 
og ude. Han sørgede for, at der 
omkring 1780 blev plantet linde-
alléer på Akademigrunden. En 
allé kaldet Østre Allé går fra ho-
vedbygningen til Filosofgangen, 
Danneskjolds Allé, opkaldt efter 
amtmand Danneskjold-Samsøe 
(1703-1770) går fra det nuvæ-
rende bibliotek hen til Østre Allé. 

Reitzenstein trak sig tilbage i 
1780 efter 14 år i Sorø. Han hvi-
ler i en sarkofag, der står i Sorø 
Klosterkirkes søndre kors arm, 
hvor der er en mindetavle over 
ham. 

Alléen, hvor dette informationsskilt står, hedder Reitzensteins Allé

Reitzensteins Allé, måske efter der 
er fyldt jord på.

Portræt af Wolf Veit 
Christoph von Reitzen-
stein. Portrættet tilhører 
Stiftelsen Sorø Akademi.  
Ukendt kunstner.

Reitzensteins 
Allé med cykelsti  

omkring 1910,  
måske inden  
der blev fyldt  

½ meter jord på.  
Man fornem-

mer, at terrænet 
ligger lidt lavere 
end Sorø Stræ-
de som ses til 

venstre.
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