
S M A A P L U K  OG B ILL ED E R



FRA AFSLUTNINGEN i<>/8 1927.

I akket være Egnens herlige Natur
— dog ej at glemme Komiteen og Lederen, Hr. la Cour, 
har v i alle følt, at det gamle, kendte „So’r “
er, med Citat af V ilh. Andersen (og Goethe), 

om end liden — dog stor.
Og de mange Indtryk, hvormed vi har maattet bakse 
fra Ingemann, Bredahl, Sneedorff, Holberg — lige til Sakse 
fra Skjalm Hvide og alle de andre Hvider
og fra M ullerup Folket i umulige Tider —
har gjort, at v i fremmede Hjemstavnsfolk aner
hvad det vil sige : at være Soraner!
V i har lært at fiske baade Gedder og Løjer
— mens Hr. Otterstrøm forgæves efter Myggelarver sø’jer. 
Lektor Simonsen grundig vore Hjerner træner
til at kende alle mulige Slags Moræner.
Paa Bredahls Høj — histovre paa Parnasset,
har vi daset og over Sorø Skove os gasset
og lyttet andægtigt til Professor Oppermann
som til Respekt for Skoven os rig tig  oppe kan — 
ja — selv sine Forstmænd gav han jo en Lussing! 
men nok om det — vi vender os til Lektor Ussing. 
Bestandig for Ørene det ringer og klinger, 
naar vi tænker paa hans leve’r  og løse’r og inge’r — 
fra dem i Byerne og til Fruen — hin højbaarne, 
som efter Sagnet har skaffet Fjenneslev Taarne. 
Oldtidsminder fra mangt et kønt Sted
er os fortolket af Doktor Brøndsted.
Ved Gunderslevholm vi til Minderne lytted’, —
hvor Grundtvig Bøge med Ege forbytted’.
T il Klostrets Historie har Doktor Nørlund
ført os klart og sikkert til ganske tør Bund.
Om Bibliotheket ved Akademiet —
har Hr. Glahn os forta lt: der er Skatte i ’et.
Gennem selveste Rektor fik vi meget at vide
om Drenge, der i Skole og Kirke maatte slide,
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mens saa dejlig de har det den Dag i Dag, 
da det ikke mer* gaar ud over deres Bag.
Egnens Kirker af højeste Rang 
er vist os af Doktor Mackeprang.
Og saa har vi turet fra Tjustrup og Bavelse, 
Bjernede, Ringsted, Antvorskov, Slavelse — 
opsporet Ting, som man ellers ej ænser, 
lige til Istidens Rande og Grænser — 
kort sagt — vi har faaet saa meget at lære, 
at vi nu til Drøvtygning paa det maa tære ! 
Hjemstavnssøskend* vi kender fem —
Stakkel, som ej kender dem !
Fra hver af dem straaler Minder frem.
Naar til Klippeøen vi næste Gang drager, 
haaber vi, at Lykken vi med os tager!
Men synes De ikke, det femte skal ha’ 
endnu et rig tig  rungende Hurra!

Joh. Hoick.

ET NYT OG FORBEDRET STYKKE AF DEN 
DANSKE RIMKRØNIKE.

Trykt i Sor anno domini MDCCCCXXVII.

D e n  Gang Absalon paa Gaden 

i den Stad Paris
fandt, at Hjemmets Gaard med Laden
vandt ej første Pris;
da han svor ved gode Magter:
naar jeg kommer hjem, jeg agter
at omplante Verdensbyen,
naar den end til Skyen!
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Han tog fat med begge Hænder 
her ved Sorø Sø.
(Se Historien os kender 
som Pariser Frø!).
Det er meget længe siden, 
men blev Sorø næsten liden, 
da er Skylden, v il jeg mene, 
Frøets vist alene!

Saxo var vor store w Digter“ , 
større end Fru Lis.
Og han kendte sine Pligter 
som vor Bys Avis.
Han fortalte os det hele, 
det med Thyra og de Dele. — 
Han la’r  Brix og Arup snakke 
ned ad Jelling Bakke!

En Gang Dronningen, Margrete, 
ogsaa var i Sor’ ; 
men Hr. Lodehat beredte 
os en Sorg saa stor !
Thi han stjal ved Nattetide, 
udaf Kirken, maa De vide,
Liget af den høje Dame 
til en Slags Reklame!

Her Kong Frederik den anden 
glad drak ud sit Glas.
Vin og Visdom elsked* Manden 
saa omtrent tilpas!
Kristian Firtal gav os Kroen, 
maaske ogsaa Kongebroen?
Op og ned han vendte No’ren, 
mens han trak i Snoren!
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Men Kong Frederik, den femte 
slog os halvt ihjel, 
da han L iv  af Skolen klemte; 
det var ikke vel!
Og skønt Holberg speged’ Skindet 
og drak Vand til Ro for Sindet, 
var der snart ej mer tilbage 
end en Bønnestage!

Senere regered’ Fruen,
Nina, stolte Navn!
Dronningfjer hun tog i Huen 
med fra København.
Hun i Kongesalen troner 
langt fra Øresundets Zoner. —
„H un som Gorm os Landet bøder“ , 
siger Lis — og gløder!

Der er mange andre Navne, 
som har præget Sor.
Steincke lyser som en Baune 
ved et festklædt Bord !
Hauch staar højt paa Taa i Haven. — 
Hvem tør tage ham i Kraven?
Skære ned ham fra sin Højde?
Saa han faar lid t Drøjde!

Nu maa Krøniken vist slutte, 
ende maa jo alt.
Her i Sorø vi kan rutte 
med saameget Salt!
A lle Egnens smaa Profeter 
møder hver paa sit Kateder. — 
Jo, vi har i Sæk og Pose; 
her er nok at rose!

Broder Niels.
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Hjemstavnskursusets Foredragsholdere.



Sorø Sø med Ingcmanns 0 .

Paa Sorø Sø.



Ved Dybendal.

Langdyssen i Gunderslevholm Skov,



Tersløsegaard.

Komitéens Formand paa Tersløsegaard.



Holger Gabrielsen i Fratergaarden.

Vilhelm  Andersen i Fratergaarden.



Munketrappen i Sorø Kirke.

I Antvorskov Ruiner.


