
HAVREBJERG MUSEUM

- FRYSEHUSET -
Havrebjerg og omegns historie
Havrebjerg er en landsby der ligger 6 km nord for 
Slagelse. Den var indtil kommunesammenlægningen 
i 1970 en selvstændig kommune. Nu er den en del af 
Slagelse Kommune.

Som by blev Havrebjerg grundlagt samtidig med 
at kirken blev bygget omkring 1100-tallet. På det 
tidspunkt lå gårdene inde i byen med markstykkerne 
rundt om, som det var i andre landsbyer i Danmark. 
Ved landboreformen i 1700- tallet blev gårdene 
udflyttet til hvor de nu ligger.
På det tidspunkt blev byen ejet af Brorupgården (der 
ligger på vejen fra Slagelse til Havrebjerg) og var en 
af baron Ludvig Holbergs besiddelser.

Andelsbevægelsen havde stor betydning for byens 
udvikling, hvor især mejeri og brugsforening var 
nogle af de første synlige tegn.
Desuden fik det stor betydning da Havrebjerg Sta-
tion blev grundlagt. 
Frysehuset, hvor museet nu ligger, er også et resultat 
af andelsbevægelsens grundtanke.

Museet hører under Sogneforeningen og Lokalarkivet i 
Havrebjerg med støtte fra Slagelse kommune

Formålet med museet er gennem effekter, at vise et udsnit 
af de erhverv og aktiviteter, der har været i stationsbyen og 
omegn igennem tiderne. Udstillingen kan vække minder 
for nogen og for andre fortælle historier om, hvordan man 
engang levede i Havrebjerg

Frysehuset blev bygget i 1951 som et fælles hus for byen, 
hvor man kunne opbevare frysevarer.
Huset var en del af den andelsbevægelse, der var på landet 
med andelsmejeri, brugsforening og forsamlingshus. 
Hver andelshaver havde en boks med nummer og man 
kunne så hente sine frysevarer, når det passede.
Frysehuset blev nedlagt i 1977, da det nu var almindeligt, 
at have sin egen fryser i hjemmet.
Museet er på 16 m2 og er vel tæt på at være Danmarks 
mindste museum. Det praler vi da lidt af, at det er.
Museet blev åbnet 24. marts 2012.


