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Maribo Gymnasium
1947-48



Forsidebilledet viser et 
sølvbæger fra en høvdinge
grav ved Hoby på Lolland. 
Bægeret, der er et af vore 
smukkeste minder om nor
dens tidligste forbindelse 
med den klassiske kultur, 
er romersk arbejde. Motivet 
er fra II i ad en s 24. sang, 
hvor den gamle trojaner
fyrste Pr i am o s bønfalder 
den græske helt Achili es 
om at få sønnen Hektors 
lig udleveret.

Rektor træffes i regelen 
på kontoret (Tlf. 425) 
et kvarter før 
skoletidens begyndelse 
og fra kl. 13-14 
(undt. lørdag)



Maribo Gymnasium
1947-48

Aarsberetning ved 
rektor Sigurd Højby



MARIBO SKOLEKOMMISSION:

Borgmester V. HENRIKSEN 
formand

formand ALFRED CHRISTENSEN 

maskinarbejder TH. JENSEN 

direktør HENRY PETERSEN 

smedemester C. RASMUSSEN

INDHOLDSFORTEGNELSE:

I. Maribo Gymnasium
II. Afgangsprøverne 1947

III. Eleverne
IV Undervisningen

1. Lærerne
2. Fag= og timefordelingen
3. Oversigt over det i 

skoleåret 1947—48 
udførte arbejde

4. Eksamensopgivelser

V. Forskellige meddelelser
VI. Stipendier og gaver

VIL Af skolens dagbog



I. MARIBO GYMNASIUM

Maribo Gymnasium er en fuldstændig højere almenskole med 
fire dobbelte mellemskoleklasser, realklasse og nysproglig og 
matematisk-naturvidenskabelig gymnasielinie.

Der er fællesundervisning for drenge og piger.

Det store og righoldige Stiftsbibliotek kan frit benyttes af 
skolens elevér.

Til skolen er knyttet skolelæge og tandlæge (sidstnævnte 
dog kun for indenbys elever). Tilsynet og behandlingen er 
gratis.
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Tysk: Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for 4. Mellem, nr. 2, 3, 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30 (endvidere 
er læst: resten af bogen).

Historie: Buchreitz og Rosing: Historie for Mellemskolen II, 
s. 164—300.

Geografi: Andersen og Vahl: Geografi for Mellemskolen II, 
s. 82—169.

Naturhistorie: Balslev og Andersen: Zoologi II (muslinger — 
bogen ud). Balslev og Simonsen: Botanik IV. Rasmussen og Si
monsen: Organisk Kemi.

Naturlære: J. K. Eriksen: Fysik for Mellemskolen II, s. 5—16, 
52—62, 64—70, 75—107.

Regning og matematik: Pihl og Ring: Regning og Aritmetik 
(5. udg.). Pihl: Geometriske Øvelser II, øv. 77—86, 94—105.

Latin: Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog (11. udg.), s. 1—49 
(stk. XXXIII incl.).

4. b.
Tysk, historie, geografi, naturhistorie, matematik og regning, 

geometri og latin: som 4. a.
Dansk: samme læsebog, (2. opl.), s. 42—59, 74—78, 121—23, 

125—28, 229—32, 264—74, 285—95, 305—306, 309—10, 311 
—17, 323—24, 324—25. Hjortens Flugt. En glad gut. Houken 
og Sørensen: Svensk for Mellemskolen, s. 24—26, 27—37, 74— 
85„ 108—09.

Engelsk: Samme læsebog, nr. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 
24, 26, 27, 30.

Naturlære: Sundorph: Fysik for Mellemskolen II (4- fald- 
maskine, øje, briller og teaterkikkert).
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V. Forskellige meddelelser
Forsømmelser: Som gyldig grund til udeblivelse fra 

skolen regnes i almindelighed kun sygdom.
Når en elev kommer i skole igen efter en fraværelse, med

bringes en af forældre eller værge underskrevet meddelelse 
om forsømmelsens årsag og varighed. Strækker forsømmelsen 
sig over mere end et par dage, bedes det meddelt skolen, 
hvorfor eleven er udeblevet. Møder eleven uforberedt til een 
eller flere timer, skal meddelelse om årsagen ligeledes med
bringes.

Hvis forsømmelse i anden anledning end sygdom skulle være 
påkrævet, må skriftlig1 anmodning med angivelse af grunden 
til forsømmelsen medbringes senest dagen forinden. Dette gæl
der også fritagelse for enkelte timer. Der vil af hensyn til bør
nenes skolearbejde ikke blive givet tilladelse til at forsømme 
skolen for at deltage i fødselsdagsfester, anden selskabelighed 
eller lign.

Fritagelse for gymnastik ud over en uge kan ifølge min. cirk. 
af 5. maj 1916 kun tillades i henhold til lægeattest.

Tilladelse til at blive inde i frikvartererne gives for et kortere 
tidsrum på hjemmets skriftlige anmodning, for længere tid — 
over en uge — efter lægeattest.

Konfirmationsforberedelsen. Skemaet for den 
daglige undervisning lægges således, at der indtræder mindst 
forstyrrelse i undervisningen for de elever, der konfirmeres i 
3. mellem. Konfirmation i 4. mellem må absolut frarådes. Kon
firmanderne har fri dagen efter konfirmationen og altergangs
dagen; men der vil ikke blive givet dem tilladelse til at for
sømme skolen af hensyn til de alt for mange og store gilder, 
som følger efter selve konfirmationen.

Det tilrådes forældrene at lade deres børn deltage i færrest 
mulige af disse gilder, da børnenes udbytte af undervisningen 
i konfirmationstiden ellers bliver væsentlig forringet.

Adresseforandringer må straks skriftligt meddeles skolen.

Udenbys elever må ved hvert skoleårs begyndelse 
kunne opgive et hjem her i byen som tilholdssted, hvor de i 
påkommende tilfælde (sygdom, snefog og lign.) kan søge hen.

Skolens telefon kan ikke benyttes til private meddelelser til 
eller fra eleverne.
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Ingen elev må forlade skolens grund i skoletiden uden rektors 
eller den inspektionshavendes udtrykkelige tilladelse.

I frikvartererne må eleverne kun opholde sig i skolegården.
Eleverne må ikke lade penge eller sager af værdi ligge i 

lommerne på deres overtøj eller i deres tasker. Har en elev 
mistet noget, må det straks meldes til ganginspektor.

Indkøb af slikkerier, is og lign, må ikke finde sted i skole
tiden, og forældrene opfordres derfor til ikke at medgive bør
nene penge til disse ting.

Eleverne må ikke foretage pengeindsamlinger af nogen art 
på skolen uden rektors tilladelse.

Alle skolebøger må være forsynede med ordentligt omslags
papir og skal behandles med omhu.

Enhver elev er ansvarlig for det materiel, 
han anvender, og må erstatte enhver skade, som sker 
forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed.

Ved karaktergivningen ved de højere almenskoler skal ifølge 
kgl. anordning af e/a 43 benyttes følgende karakterskala:

Ug=15, ug4-=142/3, mg+ -141/8, mg=14, mg4-=13i/3, g+=122/3, 
g=12, g4-=102/3, tg+=91/3, tg=8, tg4-=5i/8, mdl+=22/3, mdl=0, 
slet-4- 16

VI. Stipendier og gaver
Af Maribo byråds stipendium på 600 kr. tildeltes 

student Alf Hansen 300 kr., student Erik Trostmann 200 kr. 
og student Gudrun Jørgensen 100 kr.

Lollands Spare- og Lånebanks stipendium 
på 100 kr. tildeltes student Esther Gunge.

Eoreningen „N o r d e n“s boggave tildeltes Kirsten 
Bibow-Jensen. Im.

„The British C o u n c i l’s boggave tildeltes student 
Annalise Othel.

Boggaver fra byens boghandlere tildeltes realist 
Adser Thomsen, Ruth Davidsen 4a, Else Hansen Fynbo 4a, 
Mogens Jacobsen 4b.
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Foruden disse stipendier og boggaver, som jeg herved 
bringer skolens tak for, har skolen i årets løb med tak mod
taget følgende gaver:

Finland i billeder (Foreningen „Norden"), Svenska turist
foreningens årsskrift 1947 (Foreningen „Norden") forskellige 
bøger og oplysende skrifter fra „The British Council" og den 
amerikanske legation. Endvidere har Skolelæge Bartholdy Møl
ler skænket skolen en buste af Hermes til opstilling i historie
lokalet.

Skoleidrætsmærker
Ved årsafslutningen 1947 uddeltes 6 guldmærker, 9 sølv

mærker og 22 broncemærker.

VII. Af skolens dagbog
21. juni 1947: Dimission og translokation. I rektors fra

vær på grund af sygdom taler lektor Car
stens. Korsang under ledelse af lektor Car
stens. Afsked med adjunkt Ferlov og lærer
inde fru Karkov.

Juni—juli: 40 elever under ledelse af adjunkterne Niel
sen og frk. Hvid besøger England og Scot- 
land (W. F. A.).

13. august: Det nye skoleår begynder.
27. august: Skoleskovtur til Merrit skov og Knuthen- 

borg park.
13. september: Amtsskoleidrætsstævne i Nykøbing F. Skolen 

fri.
Aug.—sept.: 4a og 4b får hver 10 timers undervisning i 

biblioteksbenyttelse ved bibliotekar V. Va- 
lerius.

16. september: Cand. theol. Brandt Nielsen foreviser „Syd
slesvigfilmen" for gymnasiet og realklassen.

20. september: Udvalgt hold til idrætskamp med Svendborg 
Statsskole i Svendborg.

27. september: Udvalgt hold til idrætsstævne i Herlufsholm.
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29. september: Mr. Grist (udsendt af The British Council) 
holder foredrag om „English Humour" for 
gymnasiet og realklassen.

Sept.—oktbr.: Hele skolen lægeundersøges og tuberkulin
prøves.

8. oktober: „Trekantstævne" i Nykøbing F.
Maribo 14, Nykøbing 13 og Nakskov 9 point.

17. oktober: lig på geologisk-historisk ekskursion til 
Fakse kalkbrud, Stevns klint og Gjorslev un
der ledelse af adjunkterne S. Brejl, H. 0. 
Jensen og Ib Clemens Petersen.

7. november: Lektor N. V. Due inspicerer undervisningen 
i fysik.

19.—22. novbr.: Hig på ekskursion til København under le
delse af lektor E. Frederiksen og adjunkt H. 
0. Jensen. Besøg i Det kgl. Teater („Barsel
stuen), Folketeatret (Soyas „Efter"), Gene
ral Motors fabrikker, Statsprøveanstalten, 
Stjernekammeret på Bellahøj, Nationalmuseet 
(„Oldtiden" og „De danske Samlinger), Dan
marks Akvarium i Charlottenlund og Rigs
dagen.

21. november: Sløjdinspektør Krog-Clausen inspicerer sløjd
undervisningen.

20. december: Juleafslutning. Oplæsning af adjunkt E. Sne
skov. Korsang under ledelse af lektor A. 
Carstens.
Ils og 3b vinder konkurrencen om smukkest 
pyntede klasseværelse.

13. januar 1948: Kaj Munks 50-års fødselsdag mindes ved 
morgensangen.

23. januar: „Norden"s rejselektor, lektor frk. Hildur Am
dal, Trondheim, taler for g og r om „Kvinne- 
skikkelser i Ibsens diktning" og for 3.—4. m 
om „Dagligt liv i en norsk høyere skole".

31. januar: 1 anledning af Gandhis død taler rektor ved 
morgensangen om hans indsats for Indien 
og ikke-voldsmetoder.

4. februar: Gymnasiets og realklassens elever var af 
„Kunstforeningen for Maribo Amt" indbudt
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til museumsdirektør Andrups foredrag om 
„Ældre dansk portrætkunst".

12. februar: I anledning af fhv. lærer M. Lundbos død 
holder rektor en kort mindetale ved morgen
sangen.

26. februar: Jagtkonsulent J. Bjerg-Thomsen foreviser 
filmene: „Et rålams historie" og „Et besøg 
på de danske reservater" for henholdsvis 
1.—2. m og 3.—4. m.

27. februar: Skolefest for 1.—3. mellem. Korsang under 
ledelse af lektor A. Carstens. Desuden op
førtes af lig: Bernard Shaw: „En gentle
mansløgn" (oversat af adjunkterne 0. Niel
sen og E. Sneskov) og Sven Clausen: „Uffe 
hin Spage". Instruktion ved lektor E. Frede
riksen med hjælp af adjunkterne H. 0. Jen
sen, Clemens Petersen og lærer I. Pedersen. 
Derefter dans.

28. februar: Skolefest for 4 m, r og g. Samme program 
som for 1.—3. m.

13. april: Kl. 19: gymnastikopvisning i gamle sal. 2. m 
(p) under ledelse af lærerinde fru L. Guts 
og 111—lig (dr.) under ledelse af adjunkt 
Jørgen Jensen.

16. april- Ved en konkurrence med lærerkollegiet som 
dommere kåres Mogens Rasmussen r, Mo
gens Lyngbæk lim og Georg Groot Ras
mussen Ulm til skolens bedste gymnaster 
blandt drengene.

5. maj: Befrielsesdagen mindes ved morgensangen.
6.—9. maj: II—Ig og 3m deltager under ledelse af rektor, 

adjunkterne J. Jensen, S. Brejl og lærerinde 
fru Guts i „Gymnasieskolernes Gymnastik- 
og Idrætsstævne" i Århus.



Skriftlig optagelsesprøve afholdes torsdag d. 24. juni kl. 14.

Mundtlig optagelsesprøve afholdes fredag d. 25. juni kl. 9.

Dimission og translokation afholdes torsdag d. 24. juni kl. 10.

Det nye skoleår begynder mandag d. 16. august kl. 11.

Alle, der har interesse for skolen og undervisningen, indbydes 
til at overvære eksamen og slutningshøjtideligheden.

Maribo Gymnasium, maj 1948.

Sigurd Højby.



A/S LOLLANDS-POSTEN, MARIBO


