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Velkommen.
Mens skolens første 100 årsskrifter har givet en oversigt over de forløbne 

års arbejde, har vi med dette 101. årsskrift forladt det historiske princip og 
i stedet indrettet det som et introduktionsskrift, der skulle kunne være nyttigt 
som håndbog for alle elever og lærere og navnlig give de nye elever oplys
ninger, som kan gøre forholdene lettere på deres nye arbejdsplads.

Svendborg Statsgymnasium
består i skoleåret 1973—74 af 3 4-sporede sproglige klasser og 3 4-sporede 
matematiske klasser.

Efter 1. g. er linierne opdelt i grene, den sproglige i en nysproglig, en 
klassisksproglig, en musiksproglig og en samfundssproglig gren; den mate
matiske i en matematisk-fysisk, en naturfaglig og en samfundsfaglig gren. 
Desuden har skolen nogle forsøgsgrene: en matematisk-engelsk gren og en 
musik-matematisk gren.

Alle klasser har valgfrihed mellem fransk og russisk; 1. g.m vælger mellem 
engelsk og tysk.

2. og 3. g vælger mellem musik og formning; dog kan 2. og 3. U ikke vælge 
formning. 2. og 3. S og U vælger mellem engelsk og tysk. Valget træffes i det 
foregående skoleår senest 15. april og er bindende.

Skolens organer.
Rektor er den daglige administrator. Officiel træffetid kl. 12—13 (lørdag 

undtagen), men kan som regel træffes dagen igennem. Regnskabsfører, skrift
lig inspektør, boginspektor og sekretærer hjælper med det daglige arbejde.

Lærerforsamlingen består af samtlige fastansatte lærere. Den behandler 
elevernes forhold i relation til standpunkt og arbejdsbyrde, herunder ved 
skoleårets slutning oprykning i næste klasse.

Lærerrådet består af samtlige fastansatte lærere. Det tager sig af anskaf
felser af lærebøger og apparatur inden for bevillingsrammerne og er i øvrigt 
medbestemmende ved en række forskellige forhold. Det har nedsat nogle un
derudvalg, der afgiver indstilling til lærerrådet: 1) økonomiudvalget, be
stående af E. Sneskov, K. Christensen, Tage Madsen, K. Berner og O. Fabri
cius. 2) bogudvalget bestående af E. Sneskov, H. F. Kragh og A. Fabricius. 
3) teknisk udvalg, bestående af E. Sneskov, J. Pedersen, E. Stæhr og G. Han
sen. 4) kunstudvalget, bestående af L. Jensen, O. Søndberg, J. Kjær og A. 
Fabricius. 5) morgensamlingsudvalget, bestående af L. Davidsen, O. Møller 
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Adjunkt Jørgen Dalsgaard, Sonnesvej 3, Svendborg, 
tlf. 21 25 76.

Kemi: 2xFN, 2zFN, lu; fysik: lu; matematik: 3xF, 3yuN, 
2xzF.

Adjunkt Anette Davidsen, Grønnevej 235, Thurø, 
tlf. 20 51 65.

Fransk: 1c, lz; musik: 3ac, 3abdxU, 2ac, 2yu, 2abcdxU, 1c, 
lz.

Adjunkt Lars Davidsen, Grønnevej 235, Thurø, tlf. 20 51 65 
Dansk: la; musik: 3abdxU, 2bd, 2abcdxU, la, lx.

Adjunkt Lene Dalum, Strandløkken 17, Svendborg. 
Musik: 3bd, 3xz, 3yu, 2xz, 2yu, lb, ld, ly, lu.

Lektor Vagn Ove Drejer, Kønne allé 12, Svendborg, 
tlf. 21 25 52.

Dansk: 3b; fransk: 3ax, 2y, Id, Ix; formning: 3b, 3u, 2ac, 
2x, 2y.
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Adjunkt Anette Fabricius, Lillievej 4, Svendborg, tlf. 21 51 27.
Fysik: 2yF, 2xyzuS, ly; matematik: 2a, la, lx.

Adjunkt Otto Fabricius, Lillievej 4, Svendborg, tlf. 21 51 27.
Fysik: 3uF, 3yuN, 2xzF; matematik: 2c, 2zuN, Ib; gymna

stik: lcz, idu.

Lektor Poul Vive Falgaard, Willemoesvej 8, Svendborg, 
tlf. 21 02 71.

Matematik: 3uF.

Adjunkt Poul Bent Fersum, Erikkevej 8, Svendborg, 
tlf. 21 63 33.

Biologi: 3a, 3b, 3yF, 3zF, 3xzN, 2xyN.

Adjunkt Ebbe René Frederiksen, Fruerstuevej 65, Svendborg, 
tlf. 21 60 08.

Russisk: 3ax, 2ax, lax; historie: 3y, 2d, 2z, Ib, ly, Iz.
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Adjunkt N. P. Hartmann, Ole Rømersvej 38, Svendborg. 
Fysik: 3zF, 2xyN, 2zuN; matematik 3yF, 2yF, lu.

Adjunkt K. Helles, Grønnegade 25, Troense, tlf. 22 58 27.
Latin: Id; oldtidskundskab: 2b, 2x, lc, lu; historie: 3a, 2b, 

2x, lc, lu.

Adjunkt Inge Lind Jensen, Følfodvej 16, Svendborg. 
Dansk: 3d, 3x, 2a, 2y; fransk: 2d, 2u.

Adjunkt Lars Jensen, Vibelonggård, Egense, tlf. 21 66 51.
Engelsk: 3cN, 2aN, lz; fransk: 3d, 2c; gymnastik: 3ax, 3by, 

2by.

Adjunkt H. J. Jeppesen, Strandbakken 5, Svendborg, 
tlf. 21 38 47.

Dansk: 3a, 2c, ly; tysk: 3cN, 2bN, la.
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Adjunkt Jesper Kjær, Lundevej 33, Svendborg.
Dansk: 2b, 1c; fransk: 3z, 2a, 2z, lu; formning: 3a, 3c, 3y, 

3z, 2bd, 2z.

Adjunkt Hans F. Kragh, Brændeskovhus, pr. Svendborg, 
tlf. 21 18 28.

Dansk: 3u, 2x, Id, lu; fransk: 3b, 3u, la, ly.

Adjunkt Niels Holger Krohn, Ballen Strandvej 91.
Engelsk: 2acSU, 1c, Ix; gymnastik: 3cz, 3du, 2du, lax, Iby 

Icz, ldu.

Timelærer Ingrid Larsen, Munkevænget 11, V. Aby, 
tlf. 24 19 50.

Gymnastik: 3ax, 3by, 2ax, 2cz, 2du, lax.

Adjunkt Jørgen Lundby, Bag Majtræet 2, Thurø, tlf. 20 54 47.
Engelsk: 3dN, 2bdSU, Id, lu; historie: 3d, 3u.
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Adjunkt Anders Lykke.
Geografi; 2acS, 2bdS, 2xF, 2yF, 2zF, 2uF, la, 1c.

Studielektor Tage H. Madsen, Brydegårdsvej 54, Svendborg, 
tlf. 21 31 37.

Tysk: 2dN, Ib; latin: 3abcK, 2aNU.

Sognepræst P. E. Nørgaard Mikkelsen, Humble præstegård. 
Religion: 3d, 3u, 2c, 2y.

Lektor Ditlev Mortensen, »Munkegården«, Toldbodvej, 
Svendborg, tlf. 21 16 91.

Geografi: 3xzN, 3yuN, 2xyN, 2zuN, 2xyzuS, lb, Id.

Adjunkt Hans Mourier, Mosestræde 11, Thurø.
Kemi: 2yFN, 2xyzuS, ly, Iz; matematik: 3xzN, 2uF, 1c, 

Id, ly.
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Sognepræst Stig Munch, Hov præstegård, Lohals, tlf. 55 12 64.
Religion: 3z, 3c, 2d, 2z.

Adjunkt Ole Møller, Mosestræde 19, Thurø, tlf. 20 55 74.
Dansk: 3c, 3y, 2u; tysk: 3dN, 2cN, 1c.

Adjunkt Edel Nielsen, 
Matematik: 2b, 2d, 2xyN, 2xyzuS, Iz.

Lektor Erling Nielsen, Bakkevej 12, Svendborg, tlf. 21 38 61.
Engelsk: 3aN, 2bN; fransk: 3y, 2x, lb.

Lektor Inge Birgit Ottesen, »Stæregården«, GI. Nyby, Troense, 
tlf. 22 51 94.

Engelsk: 3bN, 3abdU, 2dN, la.
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Adjunkt Jørgen Pedersen, Følfodvej 8, Svendborg, 
tlf. 21 41 39.

Fysik: 3xF, 3yF, lz; matematik: 3zF.

Lektor Kaj Holm Posselt, Kystvej 27, Vindeby, tlf. 22 50 92. 
Historie: 3b, 3z, 2a, 2y; engelsk: ly.

Sognepræst Niels Refskou, Bøstrup præstegård, Tranekær, 
tlf. 59 11 70.

Religion: 3b, 3y, 2b, 2u.

Lektor Henrik Smith, Christinedalsvej 3, Svendborg, 
tlf. 21 30 12.

Tysk: 3aN, 3bN, 2aN, Id, Ixy.

Dansk: 3z.

Rektor Ejnar Sneskov, A. P. Møllersvej 3, Svendborg, 
tlf. 21 17 75.
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Studielektor Erik Stahr, Østre Skolevej 5, Svendborg, 
tlf. 21 41 81.

Kemi: 2uFN, Ix; fysik: 3xzN, 2uF, Ix.

Adjunkt Olaf Søndberg, Skovmøllevej, Skårup, tlf. 23 10 02.
Latin: 2cNU; oldtidskundskab: 2c, 2u, la, Ix; historie: 3c, 

3x, 2c, 2u, Ix; formning: 3d, 3x, 2u.

Adjunkt Bent Thomsen, Grønnevej 208 A, Thurø, tlf. 20 56 21.
Biologi: 3c, 3d, 3xF, 3uF, 3yuN, 2zuN.

Adjunkt Henrik Tjalve, Wandallsparken 16, Svendborg, 
tlf. 21 34 83.

Samfundsfag: 2acS, 2bdS, 2xyzuS; historie: la, ld.

Adjunkt Ole Wagner, Brydegårdsvej 52, Svendborg, 
tlf. 21 55 45.

Latin: 2dNu, Ib; græsk: 3abcK; oldtidskundskab: 2a, 2d, 
2y, 2z, lb, ld, ly, Iz.

29



Timelærer Anni Werner-Hansen, Møllergade 44, Svendborg, 
tlf. 21 69 31.

Gymnastik: 3cz, 3du, 2by, lby, Icz, Idu.

Pedel Erik Hintz, A. P. Møllersvej 1, Svendborg, tlf. 21 15 03.

Pedelmedhjælper Ejner Bøgelund Hansen, Badstuen 42, 
Troense.

Sekretær Grethe Hansen, Bontvedvej 26, Svendborg, 
tlf. 21 05 71.

Sekretær Grethe Jørgensen, Bøgevænget 6, Vindeby.
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Sekretær Jytte Larsen, Kr. Erslevsvej 5, Svendborg, 
tlf. 21 32 61.

Et udvalg bestående af lærere og elever har tilrettelagt introduktions
arrangementer, der i år strækker sig over 3 dage. Detaljerne meddeles første 
skoledag.

Et tilsvarende udvalg tilrettelægger en studieuge, for hele skolen. Dette 
arrangement, som vi i år prøver for første gang, ligger i den sidste uge før 
efterårsferien.

En række fællesarrangementer for alle skolens elever finder sted i årets 
løb efter samarbejdsudvalgets nærmere bestemmelser. Det samme gælder 
studiekredsene.

Der arrangeres i årets løb ekskursioner og lejrskoleophold efter nærmere 
aftale mellem faglærerne og de enkelte klasser.

Opslagstavlen.
Opslagstavlen (der er 2, men de benævnes altid som opslagstavlen) sidder 

i garderoben ved hovedindgangen.
Til venstre er tavlen delt i tre lige store dele. Den første er beregnet til 

officielle meddelelser, d. v. s. meddelelser fra kontoret om skemaændringer, 
skrivelser ang. legater, officielle skrivelser og bekendtgørelser fra ministeriet 
o. s. v. De to andre er forbeholdt elevrepræsentationen. Den ene er til f. eks. 
dagsorden for elevmøder og samarbejdsudvalgsmøder og de deraf føl
gende referater, samt meddelelser fra f. eks. forretningsudvalget; her finder 
man også resultater af afstemninger. Desuden kan man ved at indhente til
ladelse fra elevrådsformanden sætte artikler, bemærkninger o. lign., som man 
finder relevante for elevarbejdet, op. På denne tavle kan man også sætte 
f. eks. en efterlysning af en stjålet knallert op. Den sidste tredjedel er til 
større opslag, f. eks. om en stilkonkurrence, om folkekirkens nødhjælp, om sik
kerhed til søs o. s. v. Desuden kan man her finde kursustilbud fra organisatio
ner, som er repræsenteret på skolen.
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Svendborg Statsgymnasiums Musikforening.
Musikforeningen, populært kaldet MUSK, har som formål at varetage — 

og at fremme musikinteressen på gymnasiet.
I det forløbne skoleår er afholdt koncerter med Olsen-brødrene, Andrew 

John & Peer Juul, Poul Dissing & Delta Blues Band samt koncert med Paddy 
Doyles. Desuden afholdtes folkemusikaften med Sebastian, Jan Toftlund, Erik 
Grip & Moondust samt den årlige julekoncert, hvor skolens egne elever og 
lærere optræder.

Foreningens bestyrelse har næret ønske om at udvide koncertrepertoiret med 
f. eks. klassiske arrangementer, hvilket dog imidlertid ikke har været muligt 
p. g. a. den stramme økonomi, som har begrænset valgmulighederne.

MUSK’s bestyrelse består af Allan Sørensen, 3 x (kasserer), Anne-Grethe 
Stadil, 3 d, Claus Storm, 3 u, Kjeld Lauritsen, 2 u, Hanne Dollerup, 2 a.

SSI
SSI står for Svendborg Statsgymnasiums Idrætsklub, og ifølge formåls

paragraffen er det dens opgave at forestå sportsarrangementer i forbindelse 
med skolen. Desuden skal den bistå finansielt ved indkøb af sportsmateriel 
til skolen.

Bestyrelsen består af 5 mand plus 2 suppleanter, som vælges ved general
forsamlingen ved skoleårest begyndelse.

I det forløbne år er gennemført en del arrangementer:
Atletikmesterskaberne, fodboldklasseturneringen, bordtennis-, badminton - 

turneringen og endelig en volleyballturnering, den sidste både for elever og 
lærere.

En gang om året, nemlig til fastelavn, holder vi en slags fastelavnsfest. Der 
har desuden været opstillet 3 bordtennisborde i gangen ved cykelkælderen. 
Disse har været en del benyttet, og vil være til rådighed fremover, hvis vel 
at mærke folk vil behandle dem ordentligt og huske at sætte dem på plads 
igen. — Dog er det kun for medlemmer!!!

Så har der været badmintontræning i gymnastiksalene. Dette vil også blive 
fortsat i år, — men det er også kun for medlemmer!!!

Vi har tænkt os at gennemføre de samme arrangementer i år som sidste år, 
desuden håber vi at kunne gennemføre sportskampe mod andre fynske gym
nasier.

Svendborg og Omegns Teaterforening.
Sæson 73/74 bliver Svendborg og Omegns Teaterforenings 7. sæson. Vi har 

hvert år haft et stort antal af gymnasiets elever som medlemmer, og i be
tragtning af den store rabat (50 % af de ordinære billetpriser betalt af stat 
og kommune) vil det også være urimeligt om unge under uddannelse ikke 
benytter sig af tilbuddet.

Programmet for kommende sæson ser således ud:
1) September 4.—8.: Danmarkspremiere på en farce af Arnold Bach med 
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titlen »Den kyske levemand« med Jørgen Ryg og Ulf Pilegaard i hovedrol
lerne.

2) September 26.—30. »Mutter Courage«, skuespil af Bertolt Brecht med 
Bodil Udsen i hovedrollen.

3) November 23.—29.: »Den glade enke«, operette med Helge Winge og 
Henning Hansen i hovedrollerne.

4) Januar 24.—28.: Danmarkspremiere på Ibsens skuespil »Rosmersholm«. 
Frits Helmuth fra Det Kgl. Teater har den store hovedrolle.

5) Februar 18.—22.: Hvidovre Teater gæster igen Svendborg — denne
gang med: Sartres »Lukkede døre« og Brecht: »Småborgerbryllup«. Marlene 
Schwarz og Helle Virkner i hovedrollerne.

6) Marts 17.—21.: »Tordenskow«, en musical om Tordenskjold, spillet af 
en række af vore talentfulde unge skuespillere, bl. a. Lars Knutzon, Folmer 
Rubæk og Niels Alsing.

Disse seks stykker er i abonnement, men derudover vil der i sæsonens løb 
blive en række åbne arrangementer.

Tegning af abonnement begynder allerede i august og forestås her på skolen 
i år af to 2.g’ere: Asger Rasmussen og Jens Peter Jepsen (2 x).

Vi regner med stor tilslutning og ønsker velkommen, specielt til de nye 
l.g’ere, i Svendborg Teater.

B.

K.G.
K.G. står for konservative Gymnasiaster. K.G.’s formål er først og 

fremmest:
1) At engagere flest mulig i politik.
2) At give disse en reel politisk indflydelse ad de kanaler vi har til 

rådighed.
Gennem KG har du mulighed for at komme med til møder, studiekredse 

og hyggelige sammenkomster, hvor vi således diskuterer samfundsforhold af 
enhver art. Desuden har du mulighed for at komme med på stævner og week
endkurser, hvor du kan møde KG-ere fra andre dele af landet. Prisen for et 
stævne eller week-endkursus er gratis eller i hvert fald så billig, at din øko
nomi ikke væltes.

KG arrangerer en række møder og studiekredse, som foregår på skolen. 
Forslag til emner modtages gerne af bestyrelsen. Kontingentet er 5 kr. for 
hele året.

Svendborg KG og KG’s landsorganisation.

KFS.
Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom er et frivilligt arbejds

fællesskab inden for Den Danske Folkekirke.
KFS bygger sit arbejde på Biblens budskab om Jesus Kristus.
Nok er Biblen gammel, men dog ikke af den grund forældet. Som Guds ord 

er den altid aktuel.
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Biblens budskab viser os ikke blot én af mange veje til den sande Gud, men 
den eneste. Biblen forkynder om Jesus Kristus og giver os hjælp til at leve det 
nye liv, som skabes ved troen på ham.

Jesus Kristus tilbyder dig et liv i tro. Hvad indebærer det?
Det indebærer:
— et liv i samfundet med Gud
— et liv i glæde trods prøvelser
— et liv i tryghed
— et liv i tilgivelse
— et liv med ansvar
— et liv i tjeneste
— et liv med evigt håb
Jesus Kristus — Han, som for din skyld blev myrdet ved korsfæstelse, 

lever i dag og kalder dig til at leve sammen med Ham.
KFS har det formål at forkynde Biblens budskab på en sådan måde, at 

det fører til et personligt møde med Jesus Kristus.
Herved opfordres ethvert menneske til at tage sit gudsforhold op til for

nyet overvejelse.
KFS ønsker endvidere at formidle viden om den kristne tros hovedbegreber 

og i forbindelse hermed også at nedbryde gængse vrangforestillinger om, 
hvad kristendom er.

KFS-aktivitet her på gymnasiet:
Foredrag med samtale — debat
I øvrigt: Week-end stævner og lejre i de forsk, landsdele.
Yderligere oplysninger fås hos tillidsmanden Ole Chr. Jensen, 3 x.

Koret.

Der er på denne skole tradition for at koret giver sig i kast med store op
gaver. I de sidste år har vi opført en række større korværker, dels alene, dels 
i samarbejde med Odense Byorkester.

For enhver, der har lyst at være med til korsang, er disse opgaver virkelig 
et spændende tilbud.

I sidste skoleår havde vi i forbindelse med indstuderingen to meget vel
lykkede lejrskoler, dels på Askov Højskole, dels på Nyborg Strand. Lejr
skolen var absolut højdepunktet i korarbejdet sidste år.

Koret plejer at være på ca. 100 elever (en del lærere er også med). Vi starter 
i slutningen af august, har korprøver hver mandag aften fra kl. 19'—-21. Op
tagelse i koret finder sted i ugen inden første korprøve. Herom nærmere i 
musiktimerne.

Korarbejdet er frivilligt. Snak med de ældre korister om, hvordan det er 
at være med.

Vel mødt i koret.
Annette og Lars Davidsen.
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Spirit.
Skolebladet »Spirit«, som nu går ind i sin 40. årgang, er et elevorgan med 

en uafhængig, ansvarlig redaktion. Denne består af elever, som har meldt sig 
selv, og den omorganiseres to gange årligt: ved skoleårets begyndelse og 
omkring nytår. Dens funktion er dels at redigere indlæg fra elever m. fl., dels 
at varetage en række praktiske opgaver i forbindelse med tilvejebringelse af 
økonomisk dækning, trykning og distribution m. m.

At medlemmer i redaktionen i praksis selv må skrive en del af bladet, 
betyder ikke, at man — for at være sikret optagelse af indlæg — behøver 
at sidde i redaktionen; tværtimod prioriteres udefra kommende indlæg prin
cipielt højere end redaktionsmedlemmernes egne. Det kan anbefales interes
serede i indtræden i redaktionen at lægge sig det dermed forbundne, ikke 
ubetydelige praktiske arbejde og ansvar på sinde.

Traditionelt tilstræber redaktionen at udsende gennemsnitligt ét nummer 
om måneden, et interval, som anses for nødvendiggjort af indsamlingen og 
redigeringen af stof, opkrævning af annoncepenge samt trykningen.

Prisen for et eksemplar af »Spirit« er traditionelt 1 krone.

NB!
Husk, at alle møder, der holdes på skolen, skal koordineres og aftales i god 

tid med rektor og pedel.

Ferier og fridage.
1973

Mandag den 15. oktober til fredag den 19 oktober: Efterårsferie.
Mandag den 24. december til fredag den 4. januar: Juleferie.

1974
Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 8. april til tirsdag den 16. april: Påskeferie.
Onsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 24. juni til fredag den 9. august: Sommerferie.

Redigeret af E. Sneskov, K. Berner, Tage Madsen, Henrik Hansen og 
Poul Bruun.
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