
Åmosens Natur og Kultur 
Lørdag den 7. maj kl. 13.00 – 17.00 inviterede Lokalhistorisk Forening for gl. Dianalund kommune og DN Sorø til 
et fælles arrangement i Åmosen, med udgangspunkt i Verup. 

   Jørgen Mogensen viser Verup frem     Et udsnit af de ca. 52 fremmødte til rundvisningen 
Jørgen Mogensen fortalte hele turen igennem levende om Åmosens kulturhistorie, med mange fine anekdoter 
om f0olkene derude. Yderligere historier kan i øvrigt læses i Karl Westi og Jørgen Mogensens bog: ”Sande 
historier fra Åmosen”, som kunne erhverves i løbet af turen. 
Turen startede med et besøg, med kaffe og kage, på Vasebakkegård Museum, Kærvej 1 i Verup. Et fint lille 
museum, hvor værtsparret, Via og Axel Borch-Jensen, ikke helt var forberedt på sådan et stort rykind. 

    Axel Borch-Jensen fortæller om stedet og historien     Volvo biler på det lille, fine museum 
Jørgen Mogensen viste os videre rundt i det store område, med nogle fine stop ved de gode historier. DN Sorø fortalte 
undervejs om de store udfordringer der er med bevarelse af de store kultur- og naturværdier i området, hvor især 
kulturværdierne er truet af den fortsatte afvanding og de tiltag der er i gang, men som går trægt, omkring vådliggørelse i 
Verup og Sandlyng moser og forsøget med en supplerende fredning for at holde på vandet i det allerede fredede 
område ved Kongemosen, et af de vigtigste oldtidsfundsteder i hele Europa.  
De mange andeudsætninger og tilhørende fodring har desuden betydet, at de potentielt meget værdifulde biotoper i de 
gamle tørvegravssøer er blevet alt for næringsrige, et forhold som forhåbentlig vil blive forbedret, når de mange penge 
fra EU til vådliggørelse bliver ofret til glæde for kulturhistorien og naturen. 



      Jørgen Mogensen fortæller ved et af de mange stop              DN Sorøs formand, Niels Hilker,  var også med i Åmosen 
Alt i alt et succesfuldt arrangement, som formentlig bliver fulgt op senere i en anden del af Åmosen. 
Tak til Jørgen Mogensen, alle deltagerne og de aktive fra DN. 
Sorø 9. maj 2016 


