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I. SKOLEN.
Skolens historie rækker helt tilbage til klostertiden 

og falder i tre tydeligt adskilte perioder:

1. Det af Absalon 1162 grundlagte cistercienser- 
kloster, der afløste det hensygnende benediktiner
kloster fra ca. 1145, blev efter reformationens 
indførelse omdannet til kostskole, da Frederik II 
ved fundats af 31. maj 1586 her oprettede sin 
»Kgl. frie Skole i Soer« for 30 adelige og 30 uade
lige drenge. Denne skole, hvortil Christian IV 
knyttede et »ridderligt akademi« (1623—65), 
havde til huse i de gamle klosterbygninger og 
bestod indtil 1737.

2. Efter skolens ophør ombyggedes og modernisere
des klosterbygningerne fuldstændigt efter tegnin
ger af Thura, hvorved der fremstod en ny, statelig 
bygning i rokokostil, der fra 1747 til 1793 rum
mede det af Christian VI oprettede og af Frede
rik V indviede nye ridderlige akademi. Det var til 
dette akademi, Ludvig Holberg skænkede største 
delen af sin formue.

3. Efter bygningens brand i juni 1813 bestemte 
Frederik VI, at en ny skole og et nyt akademi 
skulde oprettes paa det gamle sted. Endnu mens den 
gamle bygning laa hen som brandtomt, begyndte 
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undervisningen i 1822, idet elever og lærere mid
lertidigt fik lokaler i byen. I 1827 indviedes i kon
gens nærværelse den ny bygning, der var opført i 
klassisk stil efter Peder Mallings tegninger. Det er 
denne bygning, der staar i dag og bærer navnet 
Academia Sorana. Frederik VI’s akademi nedlag- 
des allerede 1849; men skolen har uanfægtet heraf 
fortsat sit eget liv under navnet Sorø Akademis 
Skole.

Skolen er i dag en gymnasieskole med dobbelte 
mellemskoleklasser, enkelt realklasse og et gymna
sium, der omfatter baade klassisk-sproglig, nysprog
lig og matematisk retning. Men den er tillige efter sin 
oprindelige bestemmelse en kostskole, hvad der giver 
den dens særlige præg. Den har plads til 150 alum
ner, der bor paa de tre alumnatsafdelinger, medens 
over 100 elever søger den fra pensioner i byen og et 
lignende antal fra deres hjem. I gymnasiet kan der 
nu optages piger, der er døtre af borgere i Sorø by; 
men i øvrigt er skolen en drengeskole. Om undervis
ningen og skolens øvrige liv henvises til de efterføl
gende kapitler.

IL LÆRERE OG FUNKTIONÆRER.
Under 2. juni 1950 ansattes frk. Selma Nor Hansen 

i den ved frk. Bruuns død ledigblevne stilling som 
plejemoder paa »Vænget« fra 1. juni at regne. Under 
15. december 1950 meddeltes der adjunkt Haarløv et 
halvt aars orlov fra skolen fra 1. januar at regne for 
at foretage en studierejse til Paris.

Under rektors sygdom fra 22. august til 22. septbr. 
varetoges rektorforretningerne af lektor Juul=Morten* 
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sen, medens undervisningstimerne overtoges af skolens 
øvrige lærere. Paa grund af adjunkt Haarløvs studie« 
orlov har cand. mag. Per Arild Christensen vikarieret 
i hans fag siden 8. januar 1951. Under lektor Nor- 
dahl Svendsens sygdom har cand. mag. Kurt Nygaard 
vikarieret for ham i tiden 9. januar til 3. februar 1951.

Fag« og timefordelingen hari 1950—51 været følgende:
Lektioner

Rektor P. H. Bohn: Dansk i Ik. Fransk i II m, 
Hin................................................................... 14

Lektor Juul«Mortensen; Religion i 4.a, 4.b, 
3.a, 2.a. 2.b, l.a, l.b. Engelsk i Ik, In, 2.a, l.b 28

Lektor dr. phil. P. Helms: Religion i IIIm. Tysk
i III n, I m. Latin i II n, 4.a. Historie i III m, 
lim, Ik................................................................. 29

Lektor M. Pedersen: Dansk i III m, II m, 3.a.
Tysk i IIn, lim, 3.b. Skrivning i 3.b............ 28

Lektor C. Hjort: Geografi i lim, l.a, l.b. Na« 
turhistorie i III k, III n, R, 4.a, 3.a, 2.a. Skriv« 
ning i l.a ......................................................... 28

Lektor J. Damgaard Sørensen: Matematik i 
III m. In, Im, 4.b, l.b.................................. 28

Lektor E. Nordahl Svendsen: Fysik i lim, 
4.a, 3.a, 2.a, l.a. Kemi i IIIm. Matematik i
Ik, 4.a................................................................... 31

Lektor R. Raft: Latin i IIIn, IIk, Ik. Græsk i
III k. Oldtidskundskab i III k. Skrivning i 3.a 28

Lektor L. Balslev: Tysk i In, 4.a, 3.a. Historie 
i II k, Im, 3.a, 2.b, l.a, l.b.......................... 33
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2. Mellemskoleklasse.
Religion, (a+b). Juul*Mortensen: Bibelhistorie, fra 

rigets deling—bogen ud. Nogle salmer.

Dansk. Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læse* 
bog for 2. M. er benyttet. Flere digte er lært udenad. 
Nogle fortællinger og komedier er læst op for klas* 
sen. 1 ugentlig stil (diktat eller genfortælling). En* 
kelte fristile, (b). Grammatik efter Jensen og Noes* 
gaard: Dansk Sproglære.

Engelsk. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for M. II.

Tysk. Kaper og Nielsen: Deutsch I.

Historie. Schmidts lærebog: Fra Norden bliver 
kristnet—bogen ud.

Geografi. C. C. Christensen I og II: Fra Alperne 
—bogen ud. Desuden Afrika. Elevøvelser.

Naturhistorie, (a). Balslev og Andersen: Zoologi 
for M. I: Fra hønsefugle—bogen ud. (b). Fisk, padder, 
krybdyr, rovfugle og spurvefugle. (a-|-b). Balslev og 
Simonsen: Botanik for M. II. Plantebestemmelser efter 
Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.

Fysik, (a). Rasmussen og Simonsen: Fysik for M. 
I, s. 58-80. Fysik II, s. 1-10 og 56-63.

(b). Fysik for M. I, s. 58—80. Elevøvelser.

Uorganisk kemi. Rasmussen og Simonsen: Uor* 
ganisk Kemi for M., 1. afsnit. Elevøvelser.

Matematik og regning. C. C. Andersen og J. Dam* 
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gaard Sørensen: Regning og Aritmetik for M. IL Juul 
og Rønnau: Geometri for M., s. 5—35.

Skrivning. Haandskriftøvelser.

Tegning. Fortsatte øvelser efter fritstaaende brugs* 
genstand. Vandfarver anvendes. Hukommelsestegning. 
Ogsaa tegning efter elevernes valg og fantasi er for* 
søgt. Desuden kartoffeltryk, linoleumssnit, modellering 
og plakatudkast. Besøg med vejledning paa Sorø Kunst* 
museum.

Sløjd. Høvleøvelser. Der er lavet lette smaating 
med sav, høvl, stemmejern, hammer og søm.

1. Mellemskoleklasse.
Religion, (a+b). JuuLMortensen: Bibelhistorie I, 

forfra til nordriget.

Dansk. Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læse* 
bog I er benyttet til oplæsning med samtale om det 
læste, ordforklaring og grammatisk analyse. For klas* 
sen er læst nogle fortællinger. En del digte er lært 
udenad. 1 ugentlig stil (diktat eller genfortælling).

Engelsk. Friis Hansen og Chr. Nielsens begynder* 
bog.

Historie. Schmidt: Lærebog i Historie: Oldtiden 
og middelalderen til Norden bliver kristnet.

Geografi. C. C. Christensen: Forfra til Alperne. 
Elevøvelser.

Naturhistorie, (a). Balslev og Andersen: Zoologi 
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for M. I: Pattedyr, rovfugle, spurvefugle og klatre* 
fugle. Balslev og Simonsen: Botanik for M. I. Plante* 
bestemmelser efter Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.

(b). Balslev og Andersen: Zoologi for M. II: In* 
sekter, edderkopper, tusindben og krebsdyr. Balslev 
og Simonsen: Botanik for M. I. Plantebestemmelser.

Fysik, (a). Rasmussen og Simonsen: Fysik for M. 
I, s. 1—58, 66—69, og 71—80. Fysik for M. II, s. 25 
—32. Elevøvelser.

(b). Rasmussen og Simonsen: Fysik for M. I, s. 1 
-58.

Regning. C. C. Andersen og J. Damgaard Sørensen: 
Regning og Aritmetik for M. I. Juul og Rønnau: 
Geometri for M., s. 5—24.

Skrivning. Sammenskrift.

Tegning. Tegneøvelser efter plane og fritstaaende 
modeller. Farver anvendes. Hukommelsesøvelser. Teg* 
ning efter elevernes Fantasi er forsøgt i forbindelse 
med frit arbejde med kartoffeltryk og modellering. 
Ogsaa linoleumssnit er indøvet. Besøg med vejledning 
i Sorø Kunstmuseum.

Sløjd. Saveøvelser. Der er lavet lette smaating med 
sav, hammer og søm.
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Sang1 og instrumentalmusik.

Hovedvægten er lagt paa eenstemmig sang efter 
højskolesangbogen og flerstemmig sang efter gymnasier 
sangbogen o. a.

I gymnasiet er tillige gennemgaaet musikværker ved 
klaveret og grammofonen.

Skolens kor har medvirket ved en julekoncert i 
Sorø kirke, ved konfirmationsgudstjenesten og ved 
overskæringsfesten den 30. april.

22 alumner har modtaget klaverundervisning.
I Danmarks skoleradio har elever fra 1. og 2. M. 

præsenteret sig to gange med danske sange.

Ved den aarlige sangafslutning onsdag den 9. maj 
fremførtes bl. a. følgende:

N. W. Gade: Morgensang af »Elverskud«.
Mendelsohn: »Entflieh mit mir —«.
O. Ring: »Fo aile di små blomster —«

D. Buxtehude: »Das neugebor’ne Kindelein«.

To negrospirituals: »Listen to the lambs«.. 
»Nobody knows the trouble J’ve seen«.
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Gymnastik, svømning' og boldspil.

Timerne anvendtes til gymnastik, dans, cricket, fod* 
bold, fri idræt, tennis, roning, svømning, skøjteløb 
og skiløb.

Skema over svømmeresultater i gymnasiet og realklassen 1950

Klasse
Antal 
mand« 

lige 
elever

Fris 
tagne 
for 

svøm» 
ning

Ikke 
aflagt 
svøm» 

mes 
prøve

Svøm« 
met 

250 m

Svøm» 
met

500 m

Svøm» 
met

ICOOm

A
fla

gt
 de

n 
da

ns
ke

 sk
ol

es
 

liv
re

dn
in

gs
» 

pr
øv

e

HIG 35 0 0 0 0 35 12

IIG 40 3 1 1 32 13

IG 52 0 3 0 8 43 13

R 21 0 0 0 0 21 6

Ialt 148 3 4 1 11 131 44

Skema over svømmeresultater i mellemskolen 1950

Klasse Antal 
elever

Fris 
tagne 
for 

svøm» 
ning

Ikke 
aflagt 
svøm» 

me» 
prøve

Svøm« 
met

250 m

Svøm* 
met

500 m

Svøm» 
met 

1000 m

A
fla

gt
 de

n 
da

ns
ke

 sk
ol

es
 

liv
re

dn
in

gs
» 

pr
øv

e

IV 53 0 1 0 5 47 19

III 46 0 4 5 14 23 4

II 50 1 3 6 10 30 0

I 48 0 20 2 15 11 0

Ialt 197 1 28 13 44 111 23
Hele 

skolen 345 4 32 14 55 242 67
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VI. EKSAMENSPENSA 1951.

Til studentereksamen opgives:

Dansk, (k). Blicher: En Landsbydegns Dagbog. 
Bang: Ved Vejen. Kaj Munk: Ordet. — Falkenstjerne 
I, 6. udg., s. 40—46, 94—96, 113—115, 168—172, 189 
—190, 230—231, 243—246, 251—253, 276—278, 343— 
345. II, 5. udg., s. 2, 14—16, 33—34, 45—59, 126—128, 
132—134, 140-144, 154, 171—173, 231—235. III, 5. 
udg., s. 11—15, 19—22, 40—41, 90—93, 122—124, 131 
-134, 233-241, 306-307, 327-328.

(n) . Holberg: Erasmus Montanus. Kaj Munk: Or
det. Ibsen: Vildanden. Falkenstjerne I, 5. udg., s. 5—8, 
40-46, 108—110, 113—115, 156—159, 230—231, 243 
—246, 251—253, 276—278, 281—282, 289—291, 363— 
365, 376. II, 5. udg., s. 14—15, 45—59, 140—144, 154, 
171—173, 215—222, III, 5. udg., s. 19—22, 40—41, 46, 
93—95, 124—126, 220—227, 233-241, 327—328.

(m) . Holberg: Erasmus Montanus. Blicher: En 
Landsbydegns Dagbog. Kaj Munk: Ordet. Falken
stjerne I, 5. udg., s. 5-—8, 46—55, 94—96, 104—107, 
113—115, 168—172, 216, 218—220, 230—231, 251 — 
253, 267—269, 276—278, 281—282, 316—318, 343— 
345, 376. II, 5. udg., s. 2, 14—15, 33—34 m, 59—63, 
115, 131—132, 140—144, 154 ø—157, 199—204, 231— 
235, 276—282. III, 5. udg., s. 19—22, 40—41, 45—46, 
90—93, 107—109, 131—134, 220—227, 233—241, 306 
—307, 308—311, 327—328.

For alle 3 afdelinger det anordnede pensum i littera
turhistorie efter Norrild.

Engelsk, (n). Shakespeare: Julius Cæsar, Act I. 
Osterberg: A Hundred English Poems, 3—5, 23, 47— 
48, 51—56, 73—77, 85—88, 130—132. Galsworthy: 
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Loyalties Act I. The Dickens Reader: 57—68, 95— 
103. A Contemporary Reader: 57—66, 97—106, 206 
—210.

Tysk. (n). Goethe: Faust I, vers 1—32, 243—446, 
602-807, 1530-1867, 3375—3520. Schiller: Maria 
Stuart IV. Østergaards Digte: 7. udg., II, 1—3, 6—10, 
13, 16—18, 23. Ill, 1, 5. Heine: Harzreise (ved Gjer- 
løff) 17—23. Ingerslev og Vibæk: Deutschland II 13, 
17 (s. 157—159).

Latin, (k). Cæsar: De bello Gallico I, 1—29. Cicero: 
Breve (efter Høeg) 1, 2, 3, 6, 10. Pro Sexto Roscio §§ 
1—29. In Catilinam I §§ 1—21. Livius XXIII, 1—6. 
Sallust: Catilina 51—52, 12. Ovid: Pyramus og Thisbe 
og Selvbiografi. Horats: Satirer I, 9; Breve I, 2, 7. 
Oder I 1, 4, 5, 8, 9, 20, 22, 30, 33, 37, 38, II 4, 10, 14, 
III 13,30.

(n) . Cæsar: De bello Gallico V, 14—52. Cicero: In 
Catilinam I, IH- Ciceros Breve (efter Høeg): 2, 4, 7, 
8. Ovid: Pyramus og Thisbe.

Græsk (k). Platon: Apologi, 1—28. Herodot I, 6— 
45. Xenophon: Anabasis (ved Arvid Svensson) I 1, 
2, 3, 7, 8. Homer: Iliaden I, 1—72, 101—120, 172— 
259, 274—284, 348—363, 495—530, 595—611. III, 121, 
125—244, VI, 313—502. XXII, 188—213, 306—366. 
Odysseen I, VI. Lyrik efter Anthologi ved Krarup: 
Alkeios 9, Sappho 28, 17. Anakreontika, s. 23—27.

Oldtidskundskab (k). Kunstværker efter Bund- 
gaards bog. (n). Homer: Iliaden (ved Ostergaard) I, 
II, VI. Euripides: Medeia. Platon: Apologi. Herodot: 
Hude III, s. 2—31. Bundgaards Kunsthistorie, fig. 6, 
7, 11, 13, 14, 16, 17, 20-26, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 
43—47, 50, 53, 54, 56. (m). Homer: Iliaden I, XXII, 
ellers som III n.



52

Historie (k + n+m). På grundlag af Munch og Møl
lers Verdenshistorie I—IV, Kierkegaard og Windings 
Nordens Historie og Kretzschmer og Lindhardt Han
sens Samfundslære opgives: Verdenshistorie 1500— 
1789, 1878—1939. Norden 1523—1814. Danmark 1901 
—1939. Samfundslære I, II, IV, VI, VII.

(k) . Kilder til Danmarks Historie, III, s. 5—32. Th. 
A. Müller: Frederik den Store, s. 71—88. Billeder: 
Fossing, Henrichsen, Joensen: Billeder af Oldtidens 
Historie og Kultur, 1936, nr. 7—8, 50—51, Andrup, 
Ilsøe, Nørlund: Danmarks Historie i Billeder, 2. udg. 
1939, nr. 32, 57, 65, 71—72, 96—97, 134, 193, 284.

(n) . Kilder til Danmarks Historie efter 1660, I, s. 
5—16. III, s. 5—14,17—27. Billeder. Fossing, Henrich
sen, Joensen: Billeder til Oldtidens Historie og Kul
tur, nr. 1, 16, 161. Andrup, Ilsøe, Nørlund: Danmarks 
Historie i Billeder, 3. udg. nr. 32, 71, 145, 146, 147, 
148 a og b, 149, 150, 151, 152, 193, 198, 204, 284.

(m) . Speciale: Tysklands historie i reformations
tiden efter P. Helms med tekster efter Haar og Nørre- 
gaards Kirkehistoriske Læsestykker II.

Naturhistorie (k+n+m). K. Simonsen: Biologi, 8. 
udg. (undtagen s. 60—66) A. Krogh og P. Brandt 
Rehberg: Menneskets Fysiologi, 10. udg. (undtagen s. 
98—114, 118—120, 128—133).

Fysik (m). J. K. Eriksen og Sikjær: Fysik for Gym. 
2. udg. I, s. 14-20, 29-41, 56—70, 73-77, 107—122. 
II, s. 50—58, 61—71, 75—82, 84—103, 111—119. III, 
s. 23—40, 85—87, 122—128, 130—133, 139-142, 147 
—161. Eriksen og Pedersen: Astronomi for Gym. 3. 
udg., s. 9—14, 20—24, 25—27, 35—40. Øvelser: 1) 
Opvarmning med kogegas og lysgas. 2) Isens smelte
varme. 3) Faste stoffers udvidelseskoefficienter. 4) 
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Substitutionsmetoden. 5) Refraktion. 6. Undersøgelse 
af Daniell-elementet. 7) Faste stoffers massefylde. 9) 
Atmosfærisk lufts normalmassefylde — Boyle-Ma- 
riottes lov. 10) Modstandstemperaturkoefficienter. 11) 
Faradays elektrolytiske love. 12) Skråplansbevægelser. 
13) Undersøgelse af elektriske pærer. 14) Magnetisme. 
15) Mekanisk energi.

Kemi, (m.) L. J. Ring: Kemi for Gym 7. udg., s. 33 
39, 50—59, 72—84, 93—104, 106—110, 120—132, 156 
— 161, 166—176, 181—182, 192—199.

Matematik, (m). Andersen og Mogensen: Matema
tik 2. udg. I, §§ 33—36, 111-122, 127—150, 155- 
164. II, §§ 5-7, 19-25, 28-38, 40—47, 53-56, 62- 
73. III, §§ 7—11, 13—18. IV, §§ 26—33. Julius Peter
sen: Lærebog i Steometri: §§ 43—53, 67—72, 74—87.

Til realeksamen opgives:
Dansk. Holberg: Den politiske Kandestøber. Johs. 

V. Jensen: Bræen. Clausen og Hansen: Dansk Læse
bog for Realklassen, 5. udg., s. 8—33, 40—43, 57—70, 
75—77, 85—111, 148—175, 180—186, 197—211, 221 
—231.

Engelsk. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
Realklassen, 5. udg., stk. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15.

Tysk. Lasthein og Skov: Deutsch für die Realklasse, 
stk. 2—5, 7, 11, 13, 17—18, 20—22, 26—27, 29 samt 
side 127—131.

Fransk. Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynder
bog, I, stykkerne 18, 20—23, 25—26, 28-29, 32, 37 
—43, 45. II, s. 55—65, 71—81, 94—104.
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Historie. Ludvig Schmidt: Frankrigs, Tysklands og 
Englands Historie siden 1860, 8. udg. Anden verdens
krigs historie opgives dog ikke. Kretzschmer og Lind- 
hardt Hansen: Samfundslære for Realklassen med 
overspringelse af det som læsestof betegnede.

Naturhistorie. M. Lund: Biologibog for Realklassen. 
Mikroskopiske elevøvelser.

Geografi. Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.

Fysik. J. K. Eriksen: Fysik for Realklassen II, elek
tricitet, s. 5—18, 21-22, 23-26, 28—34, 36—54. N. V. 
Due: Kemi for Realklassen, s. 7—25.

Matematik. C. C. Andersen og J. Damgaard Søren
sen: Regning og Aritmetik for Realklassen — hele bo
gen.

Til mellemskoleeksamen opgives:

Dansk. (4.a). Hostrup: Genboerne. Jørgensen og 
Maltesen III, s. 45—59, 65—70, 86-87, 89—103,105— 
108, 119—121, 132—147, 168—173, 183—189, 207— 
216, 229—249, 298—304, 319—324, 327—330, 336— 
338, 401—407, 422—-424. Houken og Sørensen: Svensk 
for Mellemskolen, s. 67—73, 74—90.

(4.b). Hostrup: Genboerne. Johan Skjoldborg: En 
Stridsmand. Jørgensen og Maltesen III, s. 45—59, 65 
—70, 89—103, 108—111, 122—127, 151—158, 168— 
173, 173—180, 207—217, 255—259, 298—304. Houken 
og Sørensen: Svensk for Mellemskolen, s. 3—-6, 10— 
16, 38—41,43—48, 67-73.

Engelsk. (4.a). Friis Hansen og Chr. Nielsen: En
gelsk for Mellemskolen IV, s. 8—11, 14—22, 24—27, 
34—37, 39, 50—55, 57—58, 77—82, 89—103.
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(4.b). Samme bog: Stykkerne 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 
19, 21,26, 27, 28, 29, 30.

Tysk. (4.a). Kaper og Nielsen: Deutsch III, styk
kerne 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 
30, 38.

(4.b). Samme bog: Stykkerne 1, 3, 4, 6, 7—8, 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 35, 38.

Historie. (4.a + 4.b). Ludvig Schmidt: Lærebog i Hi
storie for Mellemskolen II, 1789—1939, undtagen den 
franske revolution 1789—1799.

Geografi. (4.a+4.b). C. C. Christensen: Geografi 
for Mellem- og Realskolen II, 17. udg., s. 121—217, 
224—227.

Naturhistorie. (4.a+4.b). Balslev og Andersen: 
Zoologi for Mellemskolen II. Fra snegle—bogen ud. 
Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen IV. 
Sammes Repetitionshefte i Botanik for Mellemskolen.

Fysik. (4.a). Rasmussen og Simonsen: Fysik for 
Mellemskolen II, 12. udg., s. 63—88, 93—100, 105— 
112. Eleverne fremlægger arbejdshefter.

(4.b). Samme bog: Elektricitet II og Mekanik III.

Kemi. (4.a). Rasmussen og Simonsen: Uorganisk 
Kemi for Mellemskolen, 14. udg., s. 22—35, 38—40.

(4.b). Samme bog, 2. afsnit.

Matematik. (4.a+4.b). C. C. Andersen og J. Dam- 
gaard Sørensen: Regning og Aritmetik IV. J. Jensen 
og E. Torsting: Geometri, s. 78—97.

Latin. (4.a + 4.b). Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog, 
2. udg., stk. I—XXXIII.
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Til afsluttende prove i II G opgives:

Geografi med naturlære, (k). Hellner: Geografi for 
det sproglige Gymnasium, s. 1—24, 32—89, 95—99, 
102—106. Tavlerne 5—20, 23. Bechmann Jensen: Na
turlære for det sproglige Gymnasium, med undtagelse 
af øvelse s. 40 og 44 samt organisk kemi.

(n) . Samme bog i geografi som (k)., s. 1—24, 32— 
89, 95—99, 102—106; tavlerne 5—19. Geografiske 
øvelser. Samme bog i naturlære som (k). Hele bogen 
(undtagen organisk kemi).

Geografi (m). Andersen og Vahl: Geologi for Gym
nasiet (undtagen s. 66—80). Samme: Erhvervsgeografi 
(undtagen kapitel VIII, afsnit 4, 6, 8, 9, 10). Samme: 
Klima og Plantebælter.

Matematik (k). Poul Mogensen: Mindre Lærebog i 
Matematik for Gymnasiets sproglige Linjer, 3. udg., 
s. 4—12, 24—32, 45—51, 62—90.

(n) . Samme bog: §§ 2—4, 7—11, 16—19, 24—38.
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VIL BIBLIOTEK OG SAMLINGER.
Skolebiblioteket.

Bogbestanden udgjorde 31. marts 1951 69728 bd. 
Tilvækst 266 bd. Hertil kommer 13721 skoleprogram* 
mer.

I finansaaret 1950—51 har biblioteket haft 244 laa* 
nere. Heraf 147 elever. Der er fra biblioteket udlaant 
3077 bd., heraf til elever 1354 bd. Fra læsesalen paa 
Blaa Gang er hjemlaant 184 bd. Ialt 3261.

Bibliotekar er lektor Balslev. Bogudvalget bestaar 
af rektor (formand), bibliotekaren samt lektorerne 
Hjort, Damgaard Sørensen og Raft. Assisterende bib* 
liotekar er fru Biem.

I aarets løb har biblioteket med tak modtaget gaver 
fra Den Arnamagnæanske Stiftelse, toldkasserer Bay, 
fru Biem, lektor Biem, forpagter Viggo Bojesen, Dansk 
Oversætterforbund, Gymnasieskolernes Lærerforening, 
forfatteren Olaf Gynt, dr. Helms, Landsforeningen for 
Ordblindesagen i Danmark, cand. mag. Nedergaard, 
Odense Centralbibliotek, cand, theol. Jørgen Peder* 
sen, adjunkt Ranvig, frøken Gerda Ring, Søofficers* 
skolen, Uhlmannske Forlag, Kbh., Undervisnings* 
ministeriet, Universitetsbiblioteket, Lund, cand. mag. 
Wassmann.

Foruden de forskellige tidsskrifter, der anskaffes i 
fast subskription, er de væsentligste nyerhvervelser:

A. Oplysende Litteratur.
00 Blandede Skrifter.

Den nye Salmonsen.
Jacob Paludan: Han gik Ture.

10 Filosofi.
A. Ahlberg: Filosofiens Historie fra den ældste græ* 

ske Oldtid til vore Dage. 1—2.
E. From: Sjælsharmoni og moral.
Martin A. Hansen: Leviathan.
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I. Hedenius: Tro och vetande.
Kungfutses udødelige Tanker. Ved A. Döblin.
Mennesket i tiden;

H. C. Branner: Humanismens krise.
Martin A. Hansen: Eneren og massen.

20 Religion.
Den danske Kirkes Historie. Under red. af Hal Koch 

og Bjørn Kornerup. Bd. 1.
Søren Holm: Protestantisme.
Alf Johansen: Den russiske kirke i dag.
M. Melchior: Den jødiske tro.
Erik W. Nielsen: Den missionerende kirke.

50 Samfundskundskab. Folkeminder.
Den danske skolehåndbog 1950.
O. Dibelius: Statsmagtens grænser.
Bertrand Russel: Lykkens erobring.
P. Rubinstein: Tjenestemændenes deklassering siden 

1939.

Hans Ellekilde: Vor danske Jul.

40 Geografi.
Fredrik Böök: Strövtåg i Danmark.
C. G. Feilberg: Afrika.
Grønlandsbogen. Red. af Kaj Birket*Smith m. fl. 1—2.
Johs. Humlum: Lille verdensatlas.

» » Pirzada.
Hugo Matthiessen: Fæstning og Fristed. Fredericia* 

Interiører med Figurer 1760—1820.
O. Norn: Nyborg Slot.
H. V. Ringsted: Én have i London.

50 Naturfag.
Johs. V. Jensen: Tilblivelsen. Ny forøget Udg. af 

»Dyrenes Forvandling«.
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60 Praktiske Fag.
Rateksa (udg.): Elektroteknik for radiomekanikere.

» » Radioteknik » »
Røde Kors i Krig og Fred. Under Red. af H. Rosting 

og E. Wedell Andersen.

70 Kunst.
H. O. Bøggild*Andersen og E. C. J. Wolf: Fra fortids* 

hytte til nutidshjem.
Danmarks Billedhuggerkunst fra Oldtid til Nutid. 

Red. af V. ThorIacius*Ussing.
K. Friis Johansen: Om Fortolkningen af de attiske 

Gravmæler fra den klassiske Tid.
Niels Th. Mortensen: Gunnar Hammerich.
C. M. Smidt: Roskilde Domkirkes middelalderlige 

Bygningshistorie.

Jens Chr. Lauritzen: Filmen.
Politiken (udg.): Filmens Hvem—hvad—hvor.
G. Schepelern: Instrumenter og Partitur.

80 Litteraturhistorie og sprog.
Hans Brix: Karen Blixens Eventyr.
Svend Møller Kristensen: Dansk litteratur 1918—1950.
Ejnar Thomsen: Omkring Oehlenschlägers tyske Qui* 

jotiade.

Kaj Bom: Mere om slang.
P. Bækkeskov*Olsen: Moderne Engelskundervisning. 
Kristian Hald: Vore Stednavne.
Otto Jespersen: A modern English grammar on histori* 

cal principles. 1—7.
The Oxford dictionary.

90 Historie.
Erik Bach: Latin*Amerika.
Danske Museer. Aarbog for Dansk kulturhist. Mu* 

seumsforening, 1.
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Hartvig Frisch: Tragediens anden del.
Vilh. Grønbech: Lyset fra Akropolis.
Vilh. la Cour: Danmarks Historie 1900—1945. 1—2.
F. Lindberg: Kunglig utrikespolitik. Studier . . . från 

Oskar IFs tid.
P. Linde: Pavedømmets Minder i Danmark.
J. Wilhjelm: Tyskland mellem øst og vest.

99 Personalhistorie.
Cai M. Woel: H. C. Andersens Liv og Digtning. 1—2.
V- Bay: Spredte Erindringer fra . . . de tidligere dansk* 

vestindiske Øer.
Ernst Frandsen: Sophus Claussen. 1—2.
B. Hasselrot: Benjamin Constant og Bernadotte.
Paul V. Rubow: Holger Drachmann. Sidste Aar.
Hartvig Frisch. Under red. af Hans Hedtoft og M.

K. Nørregaard.
C. Langballe: B. S. Ingemann.
Søren Hallar: I. P. Jacobsens hjem og barndom.
Johs. Hohlenberg: Den ensommes vej. En fremstilling 

af Søren Kierkegaards værk.
Petter Moen: Dagbok.
Flemming B. Muus: Ingen tænder et Lys —.
Johs. V. Jensen: Swift og Oehlenschläger.
B. Thorlacius*Ussing: Pilefløjten ved Mindedammen.
Karl F. Hansson: Lundabiskopen P. Winstrup före 

1658.

B. Skønlitteratur.
H. C. Branner: Rytteren.
Aage Dons: — og alt blev Drøm.
Martin A. Hansen: Jonatans Rejse.

» » Løgneren.
W. Heinesen: Den sorte Gryde.

Gunnar Larsen: Sneen som falt i fjor.
Arve Moen: Døden er et kjærtegn.

Sivar Arnér: Vackert väder.
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Olle Hedberg: Häxan i pepparkakshuset.
» » Mera vild än tam.

B.*E. Høijer: Trettio silverpengar.
Eyvind Johnson: Drömmar om rosor och eld.
Pär Lagerkvist: Barrabas.
Harry Martinson: Vägen till Klockrike.
Moa Martinson: Armén vid horisonten.
V. Sjöman: Lektorn.
B. Vikström: Staden.

W. Saroyan: The human comedy.

E. Vittorini: Samtale paa Sicilien.

Lucretius: Livet og Døden. Ved Axel Juel.

Elevbiblioteket.
Biblioteket har været ledet af timelærer Sv. Erik 

Worm. Der er udlaant 1184 bøger til 64 laanere. 
Dels ved køb, dels ved gaver, er der anskaffet 19 
bøger.

Den fysiske Samling.
Samlingen, der bestyres af lektor E. Nordahl Svends 

sen, har modtaget en del tekniske gaver, nemlig fra 
Thomas B. Thrige, Holmegaards Glasværk, A/S De 
danske Bomuldsspinderier og Det danske Petroleums* 
Aktieselskab. Fra Edisons birthday committee er der 
modtaget en smuk billedsamling.

Fra studierejsen til Norge er der hjembragt værdi* 
fuldt materiale navnlig fra Kongsberg Sølvværk og 
aluminiumfabrikken i Höyanger — ligeledes skal det 
nævnes, at samlingen har knyttet forbindelse med det 
norske tekniske museum i Oslo.

Af anskaffelserne skal nævnes mange maaleinstru* 
menter og en del mindre apparater til elevøvelser.

Mange instrumenter, ogsaa fra den historisk fysiske 
samling, er repareret, ligesom der er købt kemikalier 
og almindeligt tilbehør til elevøvelser.
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Den geografiske Samling.
Samlingen, der bestyres af lektor Hjort, har mods 

taget følgende gaver: Stensalt og konglomerat (adjunkt 
Stevns Hansen), Kryolit (O. Jacobi), en mineralsam* 
ling fra kryolitbruddet ved Ivigtut (Stig Anker An* 
dersen), Kvindedragt fra Sydgrønland (frk. Nor Han* 
sen), slebet flintkile og grønstensøkse (hr. Chr. Jør* 
gensen).

Af Svegårds Boghandel er købt Geodætisk Instituts 
kort over klima* og plantebælter.

Den naturhistoriske Samling.
Samlingen, der bestyres af lektor Hjort, har mod* 

taget følgende gaver: Uglegylp (S. Reker), mosefundet 
kranium med takker af kronhjort (forpagter Høegh* 
Guldberg), 2 hvalhvirvler fra Grønland (læge M. Fog* 
Poulsen), skal af søpindsvin (D. Pontoppidan), snoge* 
ham (F. Perch Nielsen), bambuspinde (H. Just), snog 
(B. Railton), kranium af grævling (L. Strand).

Af Struers chemiske Laboratorium er købt 6 kløv* 
ningspræparater af paddeæg.

Den herunder hørende udlaansbogsamling for mel* 
lemskolen har i aarets løb haft ca. 800 udlaan.

De tre sidstnævnte samlinger ledes af museums* 
udvalget, der bestaar af rektor (formand), lektorerne 
Hjort, Nordahl Svendsen, Truelsen, Christensen, Biem 
samt Balslev, sidstnævnte som valgt medlem.
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VIIL ALUMNATET.

Alumnernes antal er 150. Af disse bor 44 paa gym- 
nasiebygningen (ældste afdeling); 64 bor paa hoved
bygningen, og 42 bor paa »Vænget« (yngste afde
ling). For alumnerne paa »Vænget« er den alminde
lige skoledag inddelt saaledes:

Kl. 7,00 vækkes der.
» 7,20— 7,30: Morgenmad.
» 7,30— 7,50: Fritid.
» 7,53— 8,00: Lovsang.
» 8,00—10,20: De 3 første skoletimer.
» 10,20—10,40: Frokost.
» 10,40—13,50: De 4 sidste skoletimer.
» 14,00—14,30: Middag.
» 14,30—17,30: Fritid.
» 17,30—18,30: Læsetid I.
» 18,30—18,55: Aftensmad.
» 18,55—19,30: Læsetid II.
» 19,30—20,30: Fritid.
» 20,30 (i maj og juni: 21,00): Sengetid.

For alumnerne paa hovedbygningen og paa gym- 
nasiebygningen varer læsetiden til kl. 20,30, og senge
tiden er først kl. 22.

Paa »Vænget« foregaar lektielæsningen paa læse
sale, medens alumnerne paa hovedbygningen og paa 
»Gymnasiet« læser paa kamrene. Ro og orden saa- 
vel i arbejdstiden som i fritiden overvaages af de til 
alumnatet knyttede tilsynsførende lærere. Disse er 
for tiden: Paa »Gymnasiet« lektor Biem og 
adjunkt R a n v i g; paa hovedbygningen lektor D a m- 
gaard Sørensen, der er læseinspektor, lektor 
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Christensen, der er tøjinspektor, samt adjunkt 
K. S. Rasmussen og timelærer S. E. Worm, 
der er sovesalsinspektorer; paa »Vænget« lektor 
Truelsen og adjunkt J. Nielsen, samt lek
tor Nordahl Svendsen og sløjdlærer Thom
sen, der er læseinspektorer. Plejemoderen, frk. 
Selma Nor Hansen, deltager i tilsynet med 
og opdragelsen af de paa »Vænget« boende alumner.

Skolens huslæge er akademilæge Otto Rasmus
sen, dens sygeplejerske frk. Agnes Halskov. 
Oldfrue er frk. A. Thiele.

De paa alumnatet boende lærere er hver især 
PRIVATPRÆCEPTOR for et vist antal alumner, 
der er tildelt dem efter rektors bestemmelse. Privat- 
præceptoren fører regnskabet for de alumner, han 
har under sig, rekvirerer penge fra hjemmet til dæk
ning af de nødvendige udgifter, udsteder rekvisitions
sedler til de handlende paa skolerekvisitter og andre 
fornødenheder, udbetaler ugepenge og rejsepenge og 
hjemsender regnskabet 2 gange aarligt (i juleferien 
og sommerferien). Han er i det hele taget alumnens 
nærmeste foresatte og brevveksler med hjemmet om 
hans forhold, hvis det gøres fornødent.

Da det af mange grunde er uheldigt, ja undertiden 
skæbnesvangert, at alumnerne er i besiddelse af 
lommepenge, om hvis tilstedeværelse alumnats- 
lærerne intet ved, maa skolen forlange strengt over
holdt, at hverken forældre eller andre tilsender alum
nerne pengebeløb, større eller mindre, uden om pri- 
vatpræceptor. Ønsker forældrene, at deres søn ved 
en eller anden lejlighed skal have et vist beløb ud
betalt ud over ugepengene, maa dette ordnes gennem 
privatpræceptor.
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Skolen maa ligeledes forlange overholdt, at alum
nerne omgaaende afleverer alle »private penge«, som 
de maatte modtage som gave eller paa anden vis, til 
privatpræceptor. Denne bogfører og opbevarer pen
gene for at udbetale dem til ejermanden i passende 
beløb, naar det skønnes rimeligt.

Angaaende opnaaelse af ALUMNEPLADS hen
vises til kapitel IX. Samtidig med meddelelsen om 
opnaaet alumneplads tilsendes der de nye alumner en 
liste over det udstyr, de skal medbringe. Foruden sit 
personlige udstyr medbringer hver alumne 125 kr. til 
løbende udgifter i det første halvaar. Disse penge 
afleveres straks ved ankomsten til privatpræceptor.

Skolen forudsætter, at alle alumner er bortrejst i 
de større ferier.

IX. OPTAGELSE AF NYE ELEVER.
1. Alderen.

Som almindelig betingelse for optagelse fastsætter 
loven, at de, som optages i en mellemskoles 1ste 
klasse, ikke maa være under 11 aar, og de, som op
tages i et gymnasiums 1ste klasse, ikke maa være 
under 15 aar.

2. Optagelsesprøven.
Optagelse af nye elever finder normalt kun sted 

gennem den aarlige optagelsesprøve, der af
holdes i slutningen af juni maaned. Indmeldelse til 
prøven sker paa en særlig blanket, der faas ved skrift
lig henvendelse til rektor i løbet af april maaned. 
Blanketten skal inden 15. maj være tilbågesendt sko
len i udfyldt stand sammen med følgende papirer:
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1) Daabsattest.
2) Vaccinationsattest.
3) Skolevidnesbyrd (i lukket konvolut) fra den 

skole, eleven sidst har besøgt.
4) Oversigt over det stof, eleven har læst i det sid

ste skoleaar. Kræves dog ikke for aspiranter 
til 1. Mellem.

5) Lægeattest for, at eleven ikke »lider af nogen 
smitsom sygdom eller andet legemligt onde, 
som kan virke skadeligt paa de andre elever«.

Hvis eleven søger optagelse i gymnasiet, kom
mer hertil 6) Bevis for bestaaet mellemskoleeksamen 
(eventuelt ogsaa realeksamen) eller aim. forberedel
seseksamen.

Det nøjagtige tidspunkt for prøvens afholdelse vil 
senere blive meddelt de paagældende.

3. Kravene ved optagelsesprøven.
Ved optagelsesprøvens mundtlige del prøves ele

verne i det stof, de har læst det sidste skoleaar. En 
oversigt over stoffet skal indsendes samtidig med 
indmeldelsesskemaet. I skriftlig matematik 
for aspiranter til I. G. m. bliver opgaverne givet paa 
grundlag af mellemskolens pensum, uanset om aspi
ranterne møder med mellemskoleeksamen, realeks
amen eller aim. forberedelseseksamen. — Om de sær
lige krav for aspiranter til 1. Mellem, se punkt 6.

4. Alumneplads.
Samtidig med, at man indstiller sig til optagelses

prøven kan man indsende ansøgning om ALUMNE* 
PLADS. En saadan ansøgning, der skrives paa et al
mindeligt folioark (dobbelt), skal være fyldigt moti
veret, indeholde oplysninger om forsørgerens skatte
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pligtige indtægt og formue (bekræftet af kommune
kontoret) og være ledsaget af helbredsattest, 
hvortil blanket udleveres af rektor. Denne helbreds
attest overflødiggør den under punkt 5 ovenfor kræ
vede lægeattest. Ansøgningen, der skal stiles til un
dervisningsministeriet, indsendes til rektor inden 15. 
maj.

Det maa dog bemærkes, at kun ved optagelse i l.M. 
og i I. G. er der mulighed for at blive alumne sam
tidig med optagelsen, og i I. G. endda kun for et ret 
begrænset antal. Ved optagelse paa andre klassetrin 
er der ingen mulighed for alumneplads før efter mindst 
et aars skolegang; men de en gang optagne elever kan 
hvert aar mellem 15. april og 15. maj indsende ansøg
ning. I II. og III. G. optages som regel ikke nye 
alumner.

Alumneplads tildeles altid »paa prøve« det første 
aar. Derefter er man sikker paa sin alumneplads, til 
man er naaet gennemRealklassen eller III. G. — for
udsat, at flid og opførsel stadig er tilfredsstillende, 
og at forsørgeren ikke er flyttet til Sorø el. nærmeste 
omegn. Derimod kan elever med bestaaet real
eksamen, der maatte faa skolens tilladelse til at 
fortsætte i gymnasiet, ikke regne med at kunne be
holde alumnepladsen her.

5. Tillægsprøver ved optagelse i gymnasiet.
Alle elever, der søger optagelse i en af gymnasiets to 

sproglige afdelinger, maa underkaste sig en tillægs
prøve i LATIN, forsaavidt de ikke allerede har be
staaet en prøve i dette fag. Til at bestaa en tillægs
prøve kræves mindst karakteren g. Alle tillægsprø
ver skal være aflagt inden sommerferien.
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6. Kravene ved optagelsesprøven til 1. Mellemskole- 
klasse.

1. Dansk mundtlig. Der kræves af eleven sikker, fly
dende og forstandig oplæsning af et stykke læst prosa; desuden 
skal han prøves i oplæsning af et stykke ulæst fortællende 
prosa, som efter indhold og sprogform maa antages at ligge 
inden for hans alderstrins sædvanlige fatteevne, og vise nogen
lunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen skal han, vejledet af 
eksaminators spørgsmaal, kunne genfortælle, hvad han har læst, 
og vise, at han forstaar det. Han skal kunne udenad nogle 
enkelte, væsentlig fortællende digte og være i stand til at gøre 
rede for deres indhold samt i det hele vise, at han har forstaact 
dem. Ved samtale paa grundlag af det læste skal eksaminator 
tillige forvisse sig om. at han har øvelse i at finde hovedleddene 
i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser og deres 
bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han skal uden væsentlige fejl i 
retskrivningen kunne skrive et i omfang passende stykke, som 
dikteres langsomt for ham med angivelse af skilletegnene, og 
som ikke indeholder sjældne ord eller ordforbindelser. Frem
deles skal han være nogenlunde indøvet i at kunne gengive i 
skrift et ham fortalt eller langsomt forelæst fortællende stykke, 
som ikke er synderlig langt, og hvis sætningsbygning og indhold 
er let fatteligt.

3. Regning. Prøven skal være baade skriftlig og mundtlig. 
Eleven skal kunne den lille tabel med sikkerhed og have 
færdighed i at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte 
og ubenævnte hele tal, samt kunne anvende disse regningsarter 
paa simple opgaver i reguladetri. Han skal endvidere have 
kendskab til brøkbegrebet i almindelighed og kunne addere og 
subtrahere ensbenævnte brøker. Han skal ogsaa kende decimal
betegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af deci
malbrøker samt multiplicere saadanne med en hel multiplikator 
og dividere dem med en hel divisor. Hovedregning skal han 
kunne udføre sikkert og hurtigt med mindre tal.

4. Skrivning. Han skal kunne skrive latinsk skrift tyde
ligt og nogenlunde pænt i bog med pen og blæk, saavel enkelte 
bogstaver og ord som hele sætninger, der fylder en linie eller 
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derover. Ligeledes skal han prøves i afskrift af et kort stykke 
efter en bog.

5. Religion. Eleven skal have lært de vigtigste fortællinger 
af hele den bibelske historie at kende gennem mundtlig for
tælling eller efter en let og kortfattet bibelhistorie samt kunne 
nogle faa letfattelige salmer. Der skal kun prøves r det sidste 
forberedelsesaars pensum.

6. Historie. Han skal have læst eller mundtlig faaet med
delt et efter tidsfølgen ordnet udvalg af fortællinger om hoved
personer og hovedbegivenheder fra hele fædrelandshistorien og 
frit kunne genfortælle deres væsentlige indhold. Der maa kun 
prøves i det sidste forberedelsesaars pensum.

7. Geografi. Han skal paa grundlag af landkortet, med 
eller uden hjælp af en lille lærebog, have vundet et ret fyldigt 
kendskab til Danmarks geografi, og ligeledes, om end i mindre 
omfang, til Norges og Sveriges. Fremdeles skal han have lært at 
orientere sig paa en globus og et europaskort, saa at han ken
der verdensdelene og de store verdenshave samt har en oversigt 
over Europas vigtigste lande og disses hovedstæder.

8. Naturhistorie. Han skal gennem iagttagelses
undervisning have vundet kendskab til en del, dog ikke 
ret mange, hovedtyper af dyre- og planteverdenen, særlig til 
vore egne husdyr og vore vigtigste nytteplanter.

X. SKOLEAFGIFT. OPHOLDSAFGIFT
De af ministeriet fastsatte satser ved udregning af 

skoleafgift og opholdsafgift fremgaar af nedenstaaen- 
de tabeller.

Ved beregning af skoleafgiften gælder iøvrigt, at 
hvis en forsørger har flere end 1 barn, som er under 
16 aar, eller som er over denne alder og nyder under
visning i en af de offentlige, højere almenskoler, ned
sættes skatteindtægten med 1500 kr. for hvert barn 
udover det første; dog kan ingen skatteindtægt over 
7000 kr. bringes ned under 6050 kr.
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Skoleafgift.
Afgiftspligtig indtægt: Skoleafgift:

I gymnasiet og realklassen: I mellemskoleklasserne:
6 050 7 000 kr 3,75 mdl........... .... 2,50 mdl.
7 050 8 000 » 5,00 » . . . . .... 3,75 »
8 050 9 000 » 6,25 » .......  5,00 »
9 050—10 000 » .......  7,50 » .......  6,25 »

10 050 11 000 » 8,75 » .... 7,50 »
11 050—12 000 » .. . 10,00 » . . . . .... 8,75 »
12 050—13 000 » ....... 11,25 » .... .... 10,00 »
13 050—14 000 » . . 12,50 » . . . . .... 11,25 »
14 050 15 000 » 13,75 » . . . . .... 12,50 »
15 050 16000 » 15,00 » . . . ........ 13,75 »
16 050—17 000 » . . 16,25 » . .. ........ 15,00 »
17 050—18 000 » .... 17,50 » ....... 16,25 »
18 050—19 000 » .... 18,75 » .... 17,50 »
19 050—20 000 » .... 20,00 » . . . . .... 18,75 »
20 050—21 000 » . 21,25 » ....... 20,00 »
21.050—22.000 » ....... 22,50 » ....... 21,25 »
22 050—23 000 » .... 23,75 » ....... 22,50 »
23.050 og derover ....... 25,00 » ....... 24,00 »

Opholdsafgift for alumner.
Afgiftspligtig indtægt : Aarlig opholdsafgift

Indtil 4 000 kr incl...................................... 300 kr.
4 050— 5.000 » .................................. 375 »
5 050— 6 000 » ........... ....................... 450 »
6 050— 7 000 » » ........... ....................... 550
7 050— 8 000 » ........... ..................... 650 »
8 050— 9 000 » ........... ....................... 750 »
9 050—10 000 » » ........... ....................... 850 »

10 050—1-1 000 » ......... ..................... 950 »
11 050—12 000 » » ........... ....................... 1.050
12 050—13 000 » ........... ................. 1.175
15 050—14 000 » » ....... ....................... 1.300
14 050 15 000 » » ... ................... 1.425 »
15 050—16 000 » ........ ..................... 1.550 »
16 050 17 000 ....................... 1.675
17 050 18 000 »

........
•» ... ..................... 1.800 »

18 050 19 000 » . . ................... 1.925 »
19 050 20 000 » » ... ....................... 2.050
70 050 21 000 » » .. .. ..................... 2.175 »
21 050 22 000 » . .. ....................... 2.300 »
27 050 73 000 •» » . .. ..................... 2.450 »

over 23.050 » ........... ....................... 2.600 »
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Ved beregning af opholdsafgiften gælder, at hvis 
en forsørger har flere end 1 barn, som ved afgifts- 
aarets begyndelse er under 16 aar, eller som er over 
denne alder og er alumne paa Sorø Akademis Skole, 
Birkerød Statsskole eller Rungsted Statsskole, ned
sættes skatteindtægten med 1000 kr. for hvert barn 
udover det første; dog kan ingen skatteindtægt over 
4000 kr. nedsættes under 3050 kr.

For alumner, der forsørger sig selv, er opholds
afgiften 300 kr. aarlig, for saa vidt den paagældende 
alumnes skatteindtægt ikke overstiger 1500 kr. For 
alumner, hvis skatteindtægt overstiger dette beløb, 
udredes en opholdsafgift, der beregnes saaledes, at 
der til elevens skatteindtægt lægges et beløb af 2.500 
kr., hvorefter afgiften fastsættes efter den ovenfor 
anførte skala.

Skoleafgiftens og opholdsafgiftens beregning fore
tages i henhold til de hos skatteraadene indhentede 
oplysninger af et afgiftsraad, som bestaar af skolens 
rektor, godskontorets leder, fuldmægtig Bultoft, og 
en repræsentant for forældrene, for tiden stadsdyr
læge Sørensen, Sorø.

Afgiftsaaret regnes fra 1. august til 31. juli. Afgif
ten beregnes ordentligvis for 1 aar ad gangen og for
falder til betaling den 30. september for maanederne 
august—oktober, den 30. november for maanederne 
november—januar, den 28. (29.) februar for maane
derne februar—april og den 31. maj for maanederne 
maj-—juli.
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XI. FRIPLADSER OG STIPENDIER.
Fripladser og stipendier uddeles kun for eet aar ad 

gangen og maa derfor søges paa ny hvert aar. Ansøg
ning herom indsendes til rektor inden udgangen af 
august maaned paa dertil indrettede skemaer, der faas 
paa skolen efter sommerferien. Betingelsen for at kom
me i betragtning er, at eleven har gaaet mindst et 
aar i skolen, at han ved anlæg, flid og god opførsel 
har gjort sig fortjent dertil, og at forsørgeren (even
tuelt eleven) efter de om hans skatteindtægt frem
komne oplysninger skønnes trængende til understøt
telse. Ophører betingelserne med at være til stede, kan 
en opnaaet understøttelse atter mistes.

Friplads paa Alumnatet kan i henhold til 
kgl. anordning af 26. juli 1922 tildeles en femtedel af 
skolens alumner. I stedet for en hel kan der uddeles 
to halve fripladser. Fripladser tildeles fortrinsvis ele
ver i gymnasiet, kan ikke tildeles elever i realklassen 
og kan kun gives til saadanne elever i mellemskolen, 
som har til hensigt at søge optagelse i gymnasiet og 
viser sig særlig egnede til videregaaende undervisning.

Det Miillerske Legat kan kun tildeles alum
ner, der er sønner af tjenestemænd med kgl. udnæv
nelse eller af saadanne tjenestemænd, som paa fundat
sens tid (1829) ville have haft kgl. udnævnelse.

Slagelsestipendiet kan tildeles baade alum
ner og skolesøgende elever og gives fortrinsvis til ele
ver i gymnasiet.

Alexis Køhis Legat gives baade til studenter 
og skoleelever. Dersom en legatnyder efter et aars 
prøvetid viser sig ikke fuldtud at opfylde betingel
serne, bør legatet ikke fornyes for ham.



M u s eu m s b e t j ent Christian J ensen og 
Hustrus Legat til indkøb af skolebøger tildeles 
en eller to flittige elever i skolen. Ingen elev kan oppe
bære legatet mere end een gang i sin skoletid.

Kammerherre Oberst Gjernals Legat 
forOfficerssønner kan tildeles saavel alumner 
som skolesøgende elever.

Hella og Anna Breunings Mindelegat kan 
tildeles saavel alumner som skolesøgende elever.

Overlærer Sibberns Legat tildeles en stu
dent fra Sorø Akademis Skole, der har gaaet mindst 
3 aar i skolen og fortsætter sine studier under trange 
kaar.

Sorø Amts Skoleraads hjælp til skolegang 
kan tildeles en eller flere elever i gymnasiet, hvis for
ældre er bosiddende i amtet.

I skoleaaret 1950—51 har fripladser og stipen« 
dier været fordelt saaledes:

1. Fripladser.
a. Hele: Carl Hyllum, Jørgen Madsen, Ole Balt« 

zersen, Leif Nørgaard, Bengt Max Petersen (III 
G.); Veit Koester, Jens Glebe Møller, Jørgen 
Ulbrandt Hansen, Henning Ernø, Børge Klau« 
sen, Preben Kok, Mogens Koktvedgaard, Bjørn 
Vigeholm (II G.).

b. Halve: Frits Krog«Meyer, Axel Poulsen, Niels 
W. Frederiksen, Ole Kjædegaard, Henrik Nord« 
lien, Ove Peytz, Per Sørensen, Hans Andersen, 
Peder Andersen, Niels Andersson, Jørgen M. 
Christensen, Fritz Efsen, Børge Knudsen (III G.); 
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Peter Gemal Hansen, Kristian Rask, Ebbe Carl* 
sen, Hans Henrik Christoffersen, Frank W. Han* 
sen, Niels*Jørgen Andersen, Hans Carsten Jensen 
(II G.); Frans Fog*MøIler, Leif Hermansen, Mo* 
gens Laursen, Nils Engelbrecht, Torben Forch* 
hammer, Lars Herborg, Ib WentzeLFroberg (I G.); 
Søren Højmark*Jensen, Dan Ibæk, Poul Bernh. 
Jensen, Olaf Koester, Klaus Munk Jensen (4.M.); 
Andreas Bruun, Iwan Krasilnikoff (3.M.).

2. Stipendier.
Det Müllerske Legat: Frits Krog*Meyer 400 

kr. (HIG.); Jens Grell 200 kr., Karl Erik Wienberg 
300 kr., Bent Thorkilsen 300 kr. (II G..); Ole Ja* 
cobi 300 kr., Jørgen Schultz*Lorentzen 300 kr. (I 
G.); Ove Ingvard Nielsen 200 kr. (4.M.); Ole Sø* 
rensen 300 kr. (2.M.); Finn Waagstein 227,36 kr. 
(2.M.).

Slagelsestipendiet: Sven Thyssen Jørgensen 
300 kr. (I G.).

Alexis Køhis Legat: Chr. Thougaard 400 kr. 
(III G.). Mogens Lerhard 400 kr. II G.). Desuden 
400 kr. til hver af følgende 2 studenter: stud. med. 
Benni Nerstrøm Jensen (1949) og stud. jur. Stefan 
Krog*Meyer (1949).

Kammerherre Oberst Gjernals Legat for 
Officerssønner: Erik Christiansen 600 kr. (I G.); 
Ole Norup 400 kr. (R.); Jens Grønbech 200 kr., 
Peer Høegh*Guldberg 400 kr., Peter Madelung 400 
kr. (3.M.).

Hella og An na Breunings Mindelegat: 
Jens Chr. Chemnitz 431,38 kr., Jørgen Juul 431,38 
kr., Jørgen R. Petersen 431,37 kr., Thomas Jensen 
431,37 kr. (I G.); Kai Hørby 431,37 kr. (4.M.).
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Sorø Amts Skoleraad har tildelt Gustav Hen« 
ningsen, I G. k, 200 kr. som hjælp til skolegang.

Overlærer Sibberns Legat tildeltes stud, 
polyt. Harald Hansen (1949).

Phønix«Fondens direktion har som konfir« 
mationshjælp uddelt 9 portioner å 100 kr. til føl« 
gende elever: Karl Aage Gemal Hansen, Søren Høj« 
mark«Jensen, Dan Ibæk, Poul Bernh. Jensen, Olaf 
Koester, Morten Mortensen, Kurt Petersen (4.M.a); 
Kai Hansen, Kurt Faber Hansen (4.M.b).

XII. SÆRLIGE MEDDELELSER.
Reglementet.

Hver nyoptaget elev faar udleveret et eksemplar af 
skolens reglement, hvis bestemmelser nøje skal over
holdes. Forældres og værgers opmærksomhed hen
ledes særligt paa reglementets § 5, hvori det forbydes 
eleverne at tage noget paa kredit hos byens hand
lende, med mindre de medbringer rekvisitionsseddel 
fra deres privatpræceptor eller fra hjemmet i Sorø. 
Det kan derfor ikke tillades, at forældrene noget sted 
aabner en konto, som eleven paa egen haand kan 
købe paa.

Opmærksomheden henledes ligeledes paa, at den i 
reglementet fastsatte uniform ogsaa skal bæres i 
ferierne, i hvert fald naar eleven viser sig offent
ligt; kun i sommerferien, naar skolen er lukket, er det 
tilladt at gaa civilklædt. Tobaksforbudet, der omfat
ter alle skolens elever med undtagelse af II. og III. G., 
gælder ogsaa i ferierne.
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Skoleforsømmelser.
Bortset fra ferier og særlige fridage har skolens 

elever ubetinget mødepligt. Lovlig forsøm
melsesgrund er kun sygdom. Hvis en elev paa grund 
af sygdom hindres i at møde paa skolen, skal hjem
met eller pensionatet straks give rektor skriftlig 
eller telefonisk meddelelse herom. Naar eleven atter 
indfinder sig paa skolen, skal han medbringe syge- 
seddel med oplysning om, hvad han har fejlet, og 
hvor længe han har forsømt skolen. Har han ligget 
syg i sit hjem uden for Sorø, skal han den første 
morgen efter tilbagekomsten melde sig hos rektor.

Kun rent undtagelsesvis kan en elev faa tilladelse 
til at forsømme skolen for at deltage i en større familie
fest, og kun, hvis han i god tid forud har henvendt 
sig til rektor om sagen. Frihed i anledning af kon- 
firmation s fest lighed er gives kun, hvis det 
er en broder eller søster, der skal konfirmeres.

Latin i 4. Mellem.
Latin er obligatorisk for de elever i 4. mellem, der 

skal fortsætte i det klassisk-sproglige eller ny-sprog- 
lige gymnasium, og tilraades ogsaa dem, der skal i 
det matematiske. De elever, der ikke deltager i denne 
undervisning, faar i stedet 1 time dansk og 2 timer 
matematik samt 1 time skrivning og 1 time tegning. 
Hvis hjemmet ønsker det, kan en elev træde tilbage 
fra paabegyndt latinundervisning, dog ikke efter 
1. februar.

Fransk i Realklassen.
Fransk er valgfrit fag i realklassen. De elever, der 

ikke læser fransk, faar i stedet 1 time tysk, 2 timer 
tegning og 2 timer sløjd. Hvis hjemmet ønsker det, 
kan en elev træde tilbage fra paabegyndt undervis
ning i et valgfrit fag, dog ikke efter 1. februar.
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Oprykning i Gymnasiet.
De tidligere gældende minimumskvotienter ved 

mellemskoleeksamen for oprykning i gymnasiet og 
realklassen er nu ophævet, og skolen afgør selv, om 
den vil oprykke elever med bestaaet mellemskole
eksamen i gymnasiet (realklassen). Men ministeriet 
har i cirkulærskrivelse af 12. marts 1938 indskærpet 
skolelederne, at der ved optagelse i de nævnte klas
ser skal »foretages en saadan Sigtning af de tilmeldte 
Elever, at der kun optages Elever, om hvem der er 
Grund til at tro, at de kan gennemføre den videre- 
gaaende Undervisning paa den normale Tid, i hvilken 
Forbindelse der, for saa vidt angaar Gymnasiet, maa 
tages Hensyn til, at Nyordningen af Gymnasieunder
visningen stiller forøgede Krav til Elevernes For- 
staaelse og Arbejdsevne«, samt indskærpet, at »For
trinsret for egne Elever kun (kan) indrømmes dem, 
om hvis Egnethed til Gymnasiet der ikke i Løbet af 
sidste Aar i Mellemskolen og paa det sidste afgørende 
Skoleraadsmøde har været rejst Tvivl.«

Ulykkesforsikring.
Fra 1. januar 1945 er skolens elever forsikrede 

mod ulykkestilfælde ved en hos forsikringsselskabet 
»Skjold« tegnet kollektiv-ulykkesforsikring. Den aar- 
lige præmie er 75 øre for hver elev. Forsikringen om
fatter ulykkestilfælde, der rammer eleverne i selve 
skoletiden, paa vejen direkte fra og til skolen, under 
udøvelse af sport efter skoletiden under skolens le
delse samt under udflugter inden for landets grænser,, 
der ledes af skolen.

Naar et ulykkestilfælde er indtruffet, maa det 
straks meldes til rektor, som derefter underretter 
selskabet.
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Forskelligt.
I denne vinter er to af skolens tidligere lærere af* 

gaaet ved døden: Lektor Erlandsen og lektor Rosen. 
De var begge udgaaet fra den skole, hvor de kom 
til at øve deres manddomsgerning, idet lektor Erland* 
sen blev student fra Sorø i 1886 og virkede som læ* 
rer her fra 1901 til 1932, medens lektor Rosen, der 
blev student i 1894, var ansat ved skolen fra 1904 
til 1941. Nu er de begge gaaet bort. Erlandsen døde 
i Hillerød i december 1950, Rosen i Sorø i januar 
1951. Alle, der har kendt dem, vil mindes dem som 
to særprægede, fine og retlinede mennesker med stor 
kærlighed til stedet og drengene her, og skolen glem* 
mer ikke deres dygtige og uselviske arbejde gennem 
de mange aar. De skal nævnes her i aarsskriftet med 
tak for, hvad de har udrettet, og med et: Ære være 
deres minde.

Direktør Hother Breuning, der i oktober 1948 af* 
gik ved døden i sit hjem i Birkerød, havde i sit te* 
stamente bestemt, at den langt overvejende del af 
hans efterladte formue skulle anvendes til oprettelse 
af et legat til minde om hans afdøde hustru og datter.

For legatet, hvis navn er Hella og Anna Breunings 
Mindelegat, udfærdigedes der fundats, paa hvilken 
der den 28. juni 1949 meddeltes kgl. konfirmation. 
Legatbestyrelsen bestaar af højesteretssagfører H. H. 
Bruun (formand), kabinetssekretær kammerherre G. 
Bardenfleth samt Sorø Akademis Skoles rektor.

Fundatsen bestemmer, at legatets renter, efter visse 
fradrag, for to trediedeles vedkommende skal anven* 
des til »legater til elever med gode evner, som er 
børn af mindre bemidlede forældre, og som er op* 
taget paa en af de nedennævnte kostskoler:
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a. Sorø Akademis Skole
b. Birkerød Statsskole 
c. Rungsted Statsskole, 

dog at mindst halvdelen af det til legater til kostskole« 
elever disponible beløb skal komme elever paa Sorø 
Akademis Skole til gode.«

Legatet, der kommer til uddeling een gang aarlig 
samtidig med de øvrige til skolen knyttede legatmidler, 
uddeltes første gang i efteraaret 1950 (se kap. XI).

Skolen har i efteraaret 1950 haft den glæde af billed« 
huggerinden fru Ingeborg Plockross Irminger at mod« 
tage som gave afdøde professor V. Irmingers kæmpe« 
billede »En saaret Løvinde«, malet i Rom 1886. Af 
Gavebrevet skal følgende linier citeres:

»Anledningen til gaven er, at det den 29. december 
i aar er 100 aar, siden min mand fødtes, og jeg ved, 
at jeg handler i overensstemmelse med hans ønsker, 
naar dette maleri nu faar en blivende plads paa et 
sted, hvor det gennem tiderne kan rette en appel til 
ungdommen om at vise kærlighed til og forstaaelse 
af dyrene.«

Billedet blev umiddelbart før jul ophængt i skolens 
zoologiske museum.

Som testamentarisk gave fra frk. Marie Munck, dat« 
ter af afdøde pastor Vilh. Munck i Herlufsholm, har 
skolen med tak modtaget et meget smukt maleri af 
overlærer i Sorø Michael Rosing (1830—1904), udført 
af Christen Dalsgaard. Billedet blev i februar ophængt 
i Grønne SaL



80

5 gamle soranere, der i sin tid har boet i lektor 
Rosens hjem, og som var kommet til stede ved hans 
begravelse i Sorø den 27. januar d. a., har ønsket at 
give deres taknemmelighed over for deres gamle lærer 
udtryk i en aarlig boggave til et beløb af 200 kr., 
som de har bedt skolen administrere og fordele blandt 
egnede elever. »Vi sætter ingen betingelser vedrørende 
bøgernes art eller drengenes alder,« hedder det i gave» 
brevet; »men vi vil være glade for, om man ved ud» 
delingen vil lægge større vægt paa, at drengene er 
friske og interesserede soranerdrenge, og mindre vægt 
paa karakterbogen.«

Skolen har med tak taget mod den smukke gave, 
og bøgerne er i aar tildelt følgende elever: Carl Hyl» 
lum, Aage Pedersen, Jørgen Møller Christensen (III 
G.); Kurt Rønhof, Ronny Schoemmel (R.).
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XIII. AF SKOLENS DAGBOG.
SØNDAG DEN 27. AUGUST: Fodboldkamp med et ud. 

valgt hold af »gamle drenge«. De gamle vinder med 
6—3.

FREDAG DEN 8. SEPTEMBER: II G.n paa ekskursion til 
Frederiksborg Slot under ledelse af adj. Nielsen.

SØNDAG DEN 10. SEPTEMBER: Cricketkamp med Old 
Boy’s cricketklub. Skolen vinder med 173 points 
mod 147.

SØNDAG DEN 17. SEPTEMBER: Cricketkamp med et ud. 
valgt hold af gamle soranere. De gamle vinder med 
156 points mod 129.

TIRSDAG DEN 19. SEPTEMBER: IIG.k paa ekskursion 
til Lund under ledelse af lektor Balslev. II G.m paa 
ekskursion til Nordvestsjælland under ledelse af 
lektor Hjort.

TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER: Atletikstævne paa Her. 
lufsholm. Sorø placeres som nr. 4 af de fire delta, 
gende skoler.

SØNDAG DEN 1. OKTOBER: Besøg af 17 drenge og 3 
lærere fra Tønder Statsskole. Kl. 10—12 udflugt langs 
Tjustrup.Bavelse søen til Gunderslevholm, Alsted 
og Fjenneslev. Kl. 14 fodboldkamp, hvor Sorø vin. 
der med 4—0. Kl. 16 haandboldkamp, hvor Tønder 
vinder med 15—8. Kl. 1930 sammenkomst paa skolen.

TIRSDAG DEN 10. OKTOBER: 5. regiments musikkorps 
spiller i Fratergaarden kl. 1430—1530.

TIRSDAG DEN 24. OKTOBER: I anledning af F.N.s 5. 
aars jubilæum henlægges 7. time til festsalen, hvor 
fhv. minister Per Federspiel taler til eleverne om 
dagens betydning.

FREDAG DEN 27. OKTOBER: Brandprøven. Østre sove, 
sal evakueres.
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SØNDAG DEN 29. OKTOBER: Skoleholdet til turnerings? 
kamp i Rungsted. Rungsted vinder med 10—0.

MANDAG DEN 6. NOVEMBER: III G.m paa ekskursion 
til Kalundborg (radiofonistationen og svovlsyre? 
fabrikken) og Knabstrup teglværk under ledelse af 
lektorerne Nordahl Svendsen og Christensen.

LØRDAG DEN 18. NOVEMBER: Kongebal.
FREDAG DEN 24. NOVEMBER: Bellmanaften i festsalen 

ved skuespiller Ejnar Hjordt.
TIRSDAG DEN 28. NOVEMBER: II G.m paa ekskursion 

til sukkerfabrikken i Gørlev (med besøg paa Ters? 
løsegaard og Trelleborg) under ledelse af lektor 
Biem.

SØNDAG DEN 3. DECEMBER: Efter indbydelse af Det 
kgl. Theater overværer eleverne i III G. festfore? 
stillingen i anledning af Holbergs fødselsdag (»Det 
lykkelige Skibbrud«). Næste dag aflægges besøg 
paa Radiohuset og Carlsberg bryggerierne under 
ledelse af lektorerne Pedersen og Molde.

SØNDAG DEN 17. DECEMBER: Aarets julekomedie 
(Anouilh’s »Tyveballet«) opføres kl. 1630 som galla? 
forestilling for eleverne i II og III G., skolens lærere 
og en indbudt kreds af byens borgere. Instruktør: 
adj. dr. Lind.

FREDAG DEN 22. DECEMBER: Alliance Fran^aise’s bog? 
præmie tildeles elev i III G.n Alf Wennervald.

FREDAG DEN 19. JANUAR: Globetrotteren Jørgen Bitsch 
fremviser sin farvefilm »Tværs gennem Afrika« i 
festsalen.

TIRSDAG DEN 23. JANUAR: Besøg af den amerikanske 
børnebogsforfatterinde Hester O’Neill Wilson.
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LØRDAG DEN 27. JANUAR: Lektor Kvalvik fra Sta? 
vanger taler i festsalen til eleverne i mellemskolen 
(om Rogaland og Stavanger) og i gymnasiet (om 
Kiellands »Garmann og Worse«).

LØRDAG DEN 24. FEBRUAR: Vandballet.
TORSDAG DEN 1. MARTS: Redaktør Hans Rütling hol? 

der paa tysk et foredrag i festsalen for eleverne 
i gymnasiet og realklassen om Berlins undergang- 

LØRDAG DEN 3. MARTS: Det lille bal.
SØNDAG DEN 4. MARTS: Terrainsportsøvelse med Her? 

lovianerne i egnen omkring Tybjerg. Herlufsholm 
vinder med 562 points mod 554.

ONSDAG DEN 14. MARTS: Aftenunderholdning i lov? 
sangssalen ved en kreds af gymnasiaster, instrueret 
af organist Schiøtz (soransk weekendshytte).

SØNDAG DEN 18. MARTS: 46 af skolens drenge kon? 
firmeres i Sorø kirke af pastor Alsinger. Derefter 
middag i festsalen for alumnerne og deres paarørende.

TIRSDAG DEN 17. APRIL: III G.s gymnastikopvisning 
under ledelse af hr. Thomsen.

SØNDAG DEN 29. APRIL: Fodboldkamp med et udvalgt 
hold fra Rungsted Statsskole (»den lille turnering«), 
Sorø vinder med 4—1.

MANDAG DEN 30. APRIL: Overskæringsfesten.
TORSDAG DEN 3. MAJ: II G. rejser til Aabenraa for 

under ledelse af adj. Stevns Hansen og lærer Worm 
at deltage i gymnasieskolernes 15. gymnastikstævne.

LØRDAG DEN -5. MAJ: Danmarks befrielse mindes i en 
kort tale af rektor ved lovsang. Der synges »Den 
signede dag« og »Kongernes konge«. Blomster? 
nedlæggelse ved mindetavlen for de faldne soranere.

ONSDAG DEN 9. MAJ: Sangafslutning i festsalen (se 
side 48).
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Oplæsningsforeningen.
10. OKTOBER 1950: Fru Lily Broberg. (Pianist fru El« 

mer).
28. NOVEMBER 1950: Fru Else Skouboe. (Pianist Jobs. 

Kjær).
19. FEBRUAR 1951: Hr. Holger Gabrielsen.
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XIV. SKOLEAARETS AFSLUTNING.
Skemaet for de mundtlige afgangseksaminer og aars« 

prøver vil senere blive meddelt eleverne.
Translokationen finder sted torsdag den 21. juni 

kl. 15, hvorefter sommerferien tager sin begyndelse.
Optagelsesprøve for nye elever afholdes fredag den 

22. og lørdag den 23. juni. Nærmere meddelelse om 
disse prøver vil af skolen blive sendt til de anmeldte 
aspiranters forældre.

Det nye skoleaar begynder mandag den 13. august 
kl. 8. Alle elever skal være til stede i Sorø den fore« 
gaaende dag inden kl. 20, de nye alumner inden kl. 17.

Til at overvære de mundtlige afgangseksaminer og 
aarsprøver samt skolens translokation indbydes elever= 
nes forældre og værger samt — i den udstrækning, 
pladsen tillader — enhver, der interesserer sig for 
skolens arbejde.

Sorø Akademis Skole i maj 1951.

P. H. Bohn.




