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Nyborg gymnasium er en fuldstændig højere almen
skole i overensstemmelse med almenskoleloven af 24. 
april 1903. Den omfatter en fireårig mellemskole, en et
årig realklasse og et treårigt gymnasium med en nysprog
lig og en matematisk-naturvidenskabelig retning.

OPTAGELSESBETINGELSER

Eor at blive optaget i 1. mellemskoleklasse må eleverne 
bestå en optagelsesprøve, hvortil de vigtigste krav er 
(kgl. anordning af 19. juni 1903):

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, fly
dende og forstandig oplæsning af et stykke læst prosa; 
desuden skal han (hun) prøves i oplæsning af et stykke 
ulæst, fortællende prosa, som efter indhold og sprogform 
må antages at ligge inden for hans alderstrins sædvanlige 
fatteevne, og vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter op
læsningen må han, vejledet ved eksaminators spørgsmål, 
kunne genfortælle, hvad han har læst, og vise, at han for
står det. Han må kunne udenad nogle enkelte, væsentlig 
fortællende digte og være i stand til at gøre rede for 
deres indhold samt i det hele taget vise, at han har for
stået dem. Ved samtale på 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 vig
tigste ordklasser og deres bøjning.
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Anm. Ved cirkulære af 22. juni 1903 har ministeriet 
fastsat omfanget af fordringerne i grammatik. Eleven må 
kende navneord, kendeord, tillægsord, udsagnsord og de 
lettest forståelige stedord, nemlig personlige, påpegende 
og ejendomsstedord (derimod udelukkes helt de ube
stemte). Biord og forholdsord medtages ikke. Navne
ordenes, tillægsordenes og udsagnsordenes bøjning læres 
(de sidste dog kun i usammensatte tider i handle- og 
lideform). Man bør for alle ordklassers vedkommende 
holde sig til den regelmæssige bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han må uden væsentlige fejl i ret
skrivningen kunne skrive et i omfang passende stykke, 
som dikteres langsomt for ham med angivelse af skille
tegnene, og som ikke indeholder sjældne ord eller ordfor
bindelser. Fremdeles må han være nogenlunde øvet i at 
kunne gengive i skrift et ham fortalt eller langsomt fore
læst, fortællende stykke, som ikke er synderlig langt, og 
hvis sætningsbygning og indhold er let fatteligt.

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundt
lig. Eleven må 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 regningsopgaver på simple opgaver i reguladetri. 
Han må endvidere have kendskab til brøkbegrebet i al
mindelighed og kunne addere og subtrahere ensbenævnte 
brøker. Han må også kende decimalbetegnelsen og kunne 
foretage addition og subtraktion af decimalbrøker samt 
multiplicere sådanne med en hel multiplikator og dividere 
dem med en hel divisor. Hovedregning må han kunne ud
føre sikkert og hurtigt med mindre tal.

Hvis eleven ikke i alt væsentligt fyldestgør de ovenfor 
opstillede krav i dansk og regning, skal der nægtes ham 
optagelse (cirkulære af 22. juni 1903).
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For udenbys elever ønsker skolen en udtalelse fra bar
nets hidtidige skole.

Optagelsen er betinget af, at forældrene (værgerne) 
underskriver en erklæring om, at det er hensigten at lade 
eleven gennemgå alle mellemskolens klasser. En elev, 
som afbryder sin skolegang før mellemskoleeksamen, ville 
være bedst tjent med at være forblevet i folkeskolen, da 
mellemskolens læsestof danner et samlet hele.

Optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse afholdes i 
sidste halvdel af juni måned.

I realklassen kan kun optages elever, der har bestået 
mellemskoleeksamen med tilfredsstillende resultat.

Realeksamen kræves ved ansættelse på de fleste kon
torer, i banker og etaterne (post- og telegrafvæsenet 
kræver realeksamen med fransk).

I første gymnasieklasse optages elever, der har bestået 
mellemskole-, real- eller aim. forberedelseseksamen med 
et tilfredsstillende resultat. I tilfælde, hvor skolen finder 
det nødvendigt, må eleverne underkaste sig en optagelses
prøve, der normalt afholdes i slutningen af juni. Ønsker 
man at blive optaget i nysprogligt gymnasium, må man 
inden skoleårets begyndelse have bestået mellemskolens 
latinprøve, hvortil der efter Mikkelsens latinske læsebog 
opgives øvelsesstykkerne (herunder også de danske styk
ker) samt stk. I—XXXIII.

Fælles for de to retninger i gymnasiet er fagene: dansk, 
fransk, historie, religion, oldtidskundskab, sang, gymna
stik og fysiologi. På nysproglig linie er hovedfagene tysk, 
engelsk og latin, og desuden undervises der i de to første 
klasser i matematik og naturfag. På matematisk linie er 
hovedfagene matematik, fysik og kemi, og i de to første 
klasser undervises der tillige i engelsk, tysk og geografi.

Den nysproglige linie vælges af dem, der vil tage juri
disk eller statsvidenskabelig embedseksamen, skoleem
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bedseksamen i sprog og historie, teologisk eller medicinsk 
embedseksamen. Desuden vælges nysproglig retning af 
mange, der ikke ønsker at læse videre ved de højere lære
anstalter, men efter studentereksamen vil ud i praktisk 
virksomhed.

Den matematisk-naturvidenskabelige linie giver adgang 
til at studere ved Danmarks tekniske højskole eller læse 
til skoleembedseksamen ved det matematisk-naturviden
skabelige fakultet. Til lægestudiet giver den fuldt så godt, 
til det juridiske og statsvidenskabelige studium lige så 
godt et grundlag som den nysproglige linie; den er des
uden den naturlige vej for dem, der ønsker at uddanne sig 
ved Landbohøjskolen, Farmaceutisk Læreanstalt, Tand
lægeskolen, Officersskolen, Akademiets arkitektskole 
o. s. V.

Et barn med gode evner kan klare undervisningen i 
mellemskolen og realklassen, men for at følge med i gym
nasiet kræves der ikke blot, at eleven har gode forkund
skaber og er flittig, men også, at han er moden og vel
begavet.

VALGFRIE FAG

I Jf. mellemskoleklasse er latin valgfrit fag. Elevens 
forældre bestemmer, om eleven skal følge undervisningen 
i dette fag, men skolen forbeholder sig at nægte en elev 
ret til at deltage i latinundervisningen, hvis den mener, 
at han bør koncentrere sig om de øvrige fag. I latin
timerne får de ikke-latinlæsende elever engelsk, dansk, 
tysk og matematik.

I realklassen er fransk valgfrit fag. Her gælder de 
samme betingelser som ved latinundervisningen i 4. m. I 
fransktimerne får de ikke-fransklæsende elever engelsk 
og regning.
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For pigerne i realklassen er tillige matematik (med 
regning) valgfrit fag; det kan helt bortvælges eller er
stattes med faget pigeregning.

SKOLEPENGE

For elever, hvis forældre bor i Nyborg kommune eller 
i kommuner, der har overenskomst med Nyborg kom
mune, er skolegangen gratis i alle skolens klasser.

Andre elever betaler i mellemskolen 15,00 kr., i real
klassen 20,00 kr. om måneden for undervisningen, men 
i særlige tilfælde kan eleverne ved en ansøgning, der ind
leveres til rektor, få ret til at betale efter statsskolens 
takster.

I gymnasieklasserne betales altid efter statsskolens
takster.

Af forsørgere med en 
afgifspligtig indtægt af:

Skoleafgift:
I gymnasiet og I mellemskole-
realkl. mdl. for 

hver elev
klasserne mdl. 
for hver elev

6,050— 7,000 kr. inch svares 3 kr. 75 øre 2,kr. 50 øre
7,050— 8,000 — — 5 - 00 - 3 - 75 -
8,050— 9,000 — — 6 - 25 - 5 - 00 -
9,050—10,000 — — 7 - 50 - 6 - 25 -

50,050—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—16,000 — — 15 - 00 - 13 - 75 -
16,050—17,000 — — 16 - 25 - 15 - 00 -
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17,050—18,000 —
18,050—19,000 —
19,050—20,000 —
20,050—21,000 —
21,050—22,000 —
22,050—23,000 —
23,050 og derover

17 - 50 - 16 - 25 -
18 - 75 - 17 - 50 -
20 - 00 - 18 - 75 -
21 - 25 - 20 - 00 -
22 - 50 - 21 - 25 -
23 - 75 - 22 - 50 -
25 - 00 - 24 - 00 -

Ved beregning af skoleafgiften gælder, at hvis en for
sørger har flere end 1 barn, som ved afgiftsårets begyn
delse er under 15 år, eller som er over denne alder og er 
elev i en højere almenskole, nedsættes skatteindtægten 
med 1500 kr. for hvert barn udover det første; dog kan 
ingen skatteindtægt over 7000 kr. nedsættes under 
6050 kr.

Skoleafgiftens beregning foretages i henhold til de hos 
skatterådene indhentede oplysninger af et afgiftsråd, som 
består af skolens rektor, formanden for Nyborg købstads 
skolekommission og skolens forældrerepræsentant i skole
kommissionen, f. t. maskinmester Chr. Petersen, Stats
fængslet, Nyborg.

SKOLEBØGER

Til elever, hvis forældre er bosiddende i Nyborg kom
mune eller i kommuner, der har overenskomst med Ny
borg kommune, leveres der i mellemskole og realklasse 
gratis bøger. I gymnasieklasserne må eleverne selv an
skaffe bøger.

Udenbys elever i såvel mellemskole som gymnasieklas
ser må selv sørge for de nødvendige bøger.

De elever, det påhviler selv at anskaffe bøger, kan leje 
disse på skolen for en månedlig leje af 2,00 kr. i mellem- 
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skole- og realklasser, 3,00 kr. i gymnasieklasser. Lejen 
opkræves kvartalsvis forud. Anmodning om tilladelse til 
at leje bøger af skolen rettes skriftligt til rektor inden 
1. juli.

SKOLETANDPLEJE

Skolen har i lighed med kommunens øvrige skoler tand
lægeordning, således at eleverne fra Nyborg kommune 
og fra de kommuner, der har overenskomst med Nyborg 
kommune, gratis kan få deres tænder behandlet hos en 
af de tre skoletandlæger, tandlæge Agerskov Andersen, 
tandlæge Flygaard og tandlæge Pedersen. — Andre ele
ver kan, hvis de ønsker det, deltage i tandlægeordningen 
på samme måde mod en årlig afgift, p. t. kr. 20—25, dog 
først efter at tænderne er efterset og behandlet første 
gang for elevens egen regning.

KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE

Timeplanen lægges med henblik på, at eleverne kon
firmeres i det efterår, de går i 4. m., og skolen henstiller 
til forældrene kun at lade børnene konfirmere tidligere, 
såfremt særlige grunde taler derfor.

KARAKTERSKALAEN

Kgl. anordning af 6. februar 1943 indeholder følgende 
bestemmelse:

Enhver bedømmelse skal udtrykkes ved en af følgende 
karakterer: ug, ug-^-, mg+, mg, mg-t, g+, g, g-^, tg+, 
tg, tg-t-, mdl. +, mdl. Dersom et flertal af bedømmere er 
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enige om, at eksaminanden overhovedet ikke har lagt 
kundskaber i det pågældende fag for dagen, gives dog 
karakteren slet.

Der tillægges desuden karaktererne følgende talværdi 
ved udregningen af gennemsnittet ved henholdsvis års
karaktererne og eksamenskaraktererne: ug = 15, ug = 
14%, mg+ = 14%, mg = 14, mg-^ = 13%, g+ = 122/s, 
g = 12, g4- = 10%, tg+ = 9%, tg = 8, tg-4- = 5%, 
mdl. + = 2%, mdl. = 0, slet 4- 16.

EKSAMEN 1951

Til at bestå eksamen kræves følgende middeltal (såvel 
af årskarakterer som af eksamenskarakterer) :

Studentereksamen ...................... 11,25
Realeksamen ............................... 11,00
Mellemskoleeksamen ................... 10,75

A. STUDENTEREKSAMEN 
mat. nat.

Aase Andersen.
Jørgen Edlefsen, Bogense.
Aage Hansen.
John Jensen.
Niels Peter Klindt Jørgensen.
Ketty Nielsen, Bovense.
Anne Olsen, Snøde, Langeland.
Bent Marin Petersen.
Ole Skjøt, Odense.
Ruth Sørensen, Tøstrup pr. Kolind.
Lotte Thaning, Asperup.
Jens Thorup, Als, Østjylland.
Kirsten Vedde, Nykøbing Sj.

2 fik mg+ (14,46, 14,22); 7 fik mg (14,11, 13,94, 13,87, 
13,82, 13,82, 13,71, 13,68); 3 fik mg-r (13,59, 13,45, 13,20);
1 fik g+ (12,61).
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ns.
Ingebjørg Brimnes, Eide, Færøerne.
Gjertrud Dimon, Tverå, Færøerne.
Vagn Egebjerg.
Lizzie Hansen, Kalundborg.
Helene Steen Henriksen, Brande.
Jørgen Jørgensen, Vindinge.
Kirsten Petersen, Assens.
Niels Glargaard Sørensen.
Inger Tornøe, Esbjerg.

1 fik ug (14,76); 3 fik mg (14,10, 13,86, 13,69); 2 fik 
mg (13,57, 13,03); 3 fik g + (12,89, 12,87, 12,49).

B. REALEKSAMEN 
a-kl. 

Jytte Andersen.
Jørn Bøg Hansen.
Torkel Hansen.
Annelise Jensen, Kogsbølle.
Karen Vestergaard Knudsen.
Anne-Lise Krossing.
Henning Bech Larsen, Frørup.
Inger Marquardsen, Kogsbølle.
Birgit Holm Nielsen.
Erik Koch Nielsen.
Kirsten Nissen.
Hans Henrik Schreiner Pedersen.
Tony Petersen.
Ole Pommerencke.
Eivind G. Rasmussen.
Jimmy Rasmussen.
Torben Saul.
Grethe Wammen.
Ida With.

4 fik mg+ (14,41, 14,40, 14,29, 14,21); 4 fik mg (14,12, 
14,09, 14,03, 13,86); 9 fik mg? (13,63, 13,59, 13,45, 13,42, 
13,34, 13,33, 13,25, 13,21, 13,18); 2 fik g+ (12,85, 12,46).

b-kl.
Lis Wenzel Andersen.
Karen Lise Hauge Bertelsen.
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Charley Brandrup.
Inge Bøttiger Christensen, Hjulby.
John Eimann Clausen.
Ingrid Hansen.
Karen Margrethe Hansen.
Mona Hansen.
Erling Svend Hansen.
Inger Juul Johansen.
Jørgen Bülow Johansen, Aunslev.
Alice Kronholm Jørgensen.
Bente Klindt Mogensen.
Kirsten Munch.
Annelise Møller Nielsen.
Ingrid Rasmussen, Aunslev.
Berthel Stokholm.
Svend Vinqvist.

9 fik mg (14,09, 14,05, 13,99, 13,92, 13,90, 13,82, 13,82, 13,76, 
13,69); 8 fik mg4- (13,62, 13,60, 13,50, 13,45, 13,43, 13,39, 
13,17, 13,09); 1 fik g+ (12,90).

C. MELLEMSKOLEEKSAMEN
Denne eksamen blev bestået af 45 elever.

PRÆMIER OG LEGATER 1951
Nyborg gymnasiums æresgave tildeltes student Vagn Ege

bjerg.
Justitsråd Coldings præmielegat for højeste points til stu

denter- og realeksamen tilfaldt student Vagn Egebjerg og 
realist Torben Saul.

Nyborg rotaryklubs kammeratskabslegat tildeltes student 
Inger Tornøe.

Nyborg sparekasses kammeratskabslegat tildeltes realist 
Torkel Hansen og realist Kirsten Munch.

Skoleinspektør Ernst Petersen og hustrus præmielegat for 
højeste points til realeksamen tilfaldt realisterne Torben Saul, 
Annelise Krossing og Valborg Leth Andersen.

Etatsråd Baggers præmielegat for flid tildeltes studenterne 
Anne Olsen og Aase Andersen og realisterne Karen Vester- 
gaard Knudsen og Bente Mogensen.
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Boghandler Bendix-Petersens bogpræmier tildeltes studen
terne Ole Skøjt og Ingebjørg Brimnes samt Kirsten Rose 
Jensen, 4. a, og Inga Madsen, 4. b.

Nyborg hjemstavnsforenings bogpræmie tildeltes realist 
Eivind Rasmussen.

Gyldendals forlags bogpræmier tildeltes Anne Marie Jacob
sen, II gs., og Eva Bach, II gm.

Nyborg realskoles elevforenings bogpræmier tildeltes reali
sterne Annelise Jensen og Svend Vinqvist.

Foreningens „Norden“s bogpræmie tildeltes Gurli Doltrup,
3. b.

Nyborg sparekasses flidspræmier tildeltes Susanne Aagaard, 
2. b, Poul Andersen, 3. b, og Ingerlise Toftegaard Pedersen, 
3. a.

Nyborg gymnasiums flidspræmie tildeltes Ruth Stamp, 2. b.
Nyborg gymnasiums ærespræmie tildeltes formanden for 

elevrådet, student Niels Glargaard Sørensen.
Nyborg sparekasses ærespræmie tildeltes Ragnhild Dissing, 

4. a.
Den amerikanske ambassades præmie til den bedste elev i 

engelsk ved studentereksamen tilfaldt student Vagn Egebjerg.

Tre stipendier, udsat af Svendborg amts skoleråd, er tildelt: 
Eva Bach, III m. (495,00 kr.), Alice Rønberg Pedersen, III ns. 
(247,50 kr.), Kirsten Rose Jensen, I ns. (247,50 kr.).

—o—

Simon Veits legat, oprettet af en gammel elev til videre
uddannelse for elever med eksamen fra Nyborg gymnasium 
(Nyborg Realskole), er i 1951 tildelt følgende:

Stud. med. vetr. Axel Basse, stud, polyt. Poul Christensen, 
stud. med. vetr. Carl Bent Jensen, teknikumstuderende Hen
ning Nielsen, stud, mere. Bent Marin Petersen, stud. med. 
Karen Margr. Vestergaard.

Legatportionerne var på 75,00 og 100,00 kr.
Skema til ansøgning om legatet fås i september måned hos 

rektor, til hvem det tilbageleveres inden 1. november i udfyldt 
stand.
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I henhold til bestemmelserne i fundats for proprietær af 
Dyrehaugegaard P. Holm og hustrus legat skal en del af ind
tægten tilfalde fattige og værdige unge mennesker, der efter 
bestået eksamen artium studerer teologi, og hvis forældre har 
eller har haft bopæl i Nyborg købstad, Vindinge herred eller 
Svindinge sogn. Når ikke særlige grunde taler derfor, kan le
gatet kun tildeles de samme personer i deres to første studieår. 
Legatet blev i 1951 tildelt stud, theol. Søren Hansen, Flød
strup, med 191,75 kr.

Ansøgning (ikke på skema) tilsendes rektor for Nyborg 
gymnasium i tiden 15. oktober—15. november.

Nyt legat. Nyborg byråd har vedtaget at oprette et legat 
til fordel for elever, der søger eller har søgt Nyborg kom
munale skoler. Legatets årlige indtægt — f. t. 1449,03 kr. — 
udgør renterne af kapitaler, der er skænket til skolevæsenet 
i Nyborg af Christian III (1555), Frederik II (1572), Johan 
Friis til Hesselagergaard (1554), justitsråd Frederik Bagger 
til Julskov (1789), kammerråd Hans Bredal (1803) og kan
celliråd Laurits Lange (1814).

Legatet uddeles i juni måned for et år ad gangen i por
tioner, hvis størrelse fastsættes af Nyborg købstads skole
kommission, der udgør legatets bestyrelse.

ELEVERNE
Pr. 31. december 1951 havde skolen 361 elever, 162 

drenge og 199 piger. 84 af dem gik i gymnasieklasserne, 
og 115 var udenbys.

I nedenstående fortegnelse over de elever, der skal op 
til afsluttende prøve, er anført elevens fødselsdag samt 
hjemsted, når dette ikke er Nyborg.

g III mn.
Jørg'en Andersen, 16. 3. 1933, Skrøbeshave pr. N.
Eva Bach, 24. 2. 1934.
John Christensen, 21. 7. 1934, Aunslev.
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Hanne Christophersen, 25. 12. 1932, Martofte.
Henning Jacobsen, 6. 11. 1934.
Henry Jensen, 14. 7. 1934, Tørring.
Lissa Jensen, 30. 3.1933, Kalundborg.
Holger Jensen Liin, 30. 3. 1933.
Kjeld Marcker, 27. 12. 1932.
Kirsten Hamborg Møller, 4. 12. 1932, Nykøbing Sj.
Bodil Nordentoft, 26. 8. 1933, Assens.
Christian Quortrup, 15. 9. 1933.
Gunner Rasmussen, 12. 9. 1932.
Jørgen Richardt, 8. 6. 1933.

g III ns.
Birthe Gregersen, 14. 7. 1933, Ørbæk.
Birthe Hellesen, 4. 1. 1934, Kalundborg.
Karen Hermansen, 26. 2. 1934, Roslev.
Anne Marie Jacobsen, 30. 4. 1933, Frederiksminde pr. Holse.
Elisabeth Jensen. 27.12.1931, Humble.
Johanne Beck Jensen. 15.9.1932. Pillemark, Samsø.
Birthe Sick Madsen, 25. 11. 1933, Middelfart.
Erik Søberg Møller, 17. 3. 1933, Ørbæk.
Finn Olesen, 5. 4. 1935.
Karen Oiling, 27. 9. 1932, Martofte.
Alice Rønberg Pedersen, 1. 7. 1933.
Inga Ra.hlenbeck, 24. 12. 1931, Sverige.
Erna Rasmussen, 16. 4. 1933, Vindinge.
Jørgen Rischel, 10. 8. 1934, Kullerup.

g II mn.
Karen Eriksen, 16. 11. 32, Hjørring.
Sverre Joensen, 19. 6. 35, A.unslev.
Inger Pedersen, 30. 4. 1934, Kolind.
Jørgen Erik Rasmussen, 6. 10. 1933, Bovense.
Kirsten Rein, 27. 4. 1935, Thorshavn.
Lene Skotte, 28. 3. 1935, Grædstrup pr. Brædstrup.
Aase Storgaard, 6. 2. 1935, Haubro.
Knud Egil Va.ng-Pedersen, 11. 11. 1933, Munkebo.

g II ns.
Lilli Alsløw, 4. 4. 1934, København.
Valborg Andersen, 8. 10. 1933, Aunslev.
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Mette Eisenhardt, 21.10. 1934.
Birgit Frederiksen, 6. 8. 1934, Ebeltoft.
Lilian Hammelboe, 6. 2. 1934.
Hanne Hansen, 12. 9.1935, Aunslev.
Else Hoick, 27. 10. 1934, Assens.
Ulla Høgh, 23. 4.1935.
Birgit Bagge Jensen, 23. 5. 1934, Tranebjerg, Samsø.
Gertie Jensen, 31. 1.1934.
Ole Rydal Kristensen, 23.1.1934, Ryslinge.
Aase Mähl, 5. 1. 1934, Hadsund.
Aase Mølgaard, 26. 11. 33, Tolstrup pr. Løgstør.
Inge Mørk-Hansen, 3. 8.1933, Kohaven pr. Ørbæk.
Bodil Rubjerg Nielsen, 5. 7. 1934, Aunslev.
Niels Rossing, 19. 11. 1935.
Kirsten Torp-Pedersen, 18. 6. 1935.
Birte Vase, 19. 7.1935.

r. a.
Birgit Haarup Andersen, 21. 3. 1936.
Gerda Hilbert Hansen, 29. 4. 1936.
Ib Vagn Hansen, 25. 4. 36.
Torben Hauge, 20. 5. 1936.
Arne Richardt Jensen, 15. 11. 1934.
Finn Jensen, 7. 2.1936.
Vera Frimann Jensen, 6. 5. 1936.
Else Kettner, 30. 6.1936.
Ivan Christrup Køhier, 5. 6. 1935.
Ulla Nielsen, 24. 6. 1936.
Vagn Holm Nielsen, 24. 12.1935.
Kjeld Stokholm, 28. 8. 1935.
Knud Aage Thomassen, 7. 10. 1934.

r. b.
Gudrun Egebjerg, 29. 5. 1936.
Kirsten Femø, 25. 1. 1936.
Søren Iversen, 27. 3. 1936.
Lis Jacobsen, 3. 9. 1935, Føllenslev.
Bruno Steen Jakobsen, 18. 8. 1935, Hjulby.
Egon Koch Jensen, 19. 11. 1934.
Lis Jørgensen, 20. 3.1936.
Aase Karlsen, 10. 8. 1935.
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Bente Knackstredt, 18. 2. 1936.
Hans Chr. Skoulund Larsen, 28. 6. 1936.
Erik Mogensen, 16. 10.1935.
Bente Nielsen, 22.11.1935.
Ole H. Olesen, 7. 3. 1936.
Hans Arne Rasmussen, 26. 2. 1935, Bønkel.
Lilli Lohmann Rasmussen, 9. 1. 1936.
Keld Sølvbjerg, 27. 4. 1936, Herrested.

4. m. a.
Inge Alkærsig, 14. 9. 1936.
Poul Mosegaard Andersen, 27. 8. 1935, Skalkendrup.
Svend Borring Andersen, 16. 4. 1937.
Erna Bundgaard, 16. 3. 1937.
Kirsten Eriksen, 7. 8. 1937.
Karin Fagerberg, 9.1. 1937.
Inge Hoick, 12.12.1936, Hjulby.
Lizzie Høiberg, 16. 5.1937.
Hanne Jensen, 14. 2. 1937, Aunslev.
Inge-Lis Jørgensen, 17. 2. 1936, Flødstrup.
Jens Bæk Kristensen, 26. 6. 1937.
Annie Larsen, 4. 8. 1937.
Ella Margit Madsen, 18. 3. 1937, Aunslev.
Agnes Marcker, 10. 8.1936.
Frederik Nielsen, 26. 9. 1937.
Inge Sofie Nielsen, 6.1. 1937.
Jørgen Weinrich Nielsen, 9. 3. 1937.
Preben Nielsen, 15. 8. 1937, Aunslev.
Torben Hede Pedersen, 13. 7.1937.
Ingerlise Toftegaard Pedersen, 24. 4. 1936, Hesselager.
Aase Johanne Rasmussen, 26.10.1936.
Aase Rasmussen, 17. 3. 1936, Ellinge.
Else Vaaben Rasmussen, 14. 6.1937.
Jytte Rasmussen, 17. 3.1936, Ellinge.
Jørn Bjerre Rasmussen, 6. 4. 1936, Hjulby.
Inger Sørensen, 19. 2.1937.
Henning Tagesen, 25. 3. 1937.
Christen Schon Thomsen, 19. 9. 1936.
Ane Mette Vaaben, 18.1. 1937.
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4. m. b.
Birgit Andersen, 11. 6. 1937.
Poul Lundbæk Andersen, 3. 11. 1937.
Inger Lise Christensen, 23. 4. 1937.
Jørgen Juul Christensen, 24. 7. 1936, Aunslev.
Oda Gurli Christensen, 10. 6. 1936, Aunslev.
Erik Elman Clausen, 12. 2. 1937.
Gurli Doltrup, 10. 1. 1937.
Carl Bert Elsner, 7. 7. 1937.
Birthe Forberg, 17. 7. 1935, Aunslev.
Birthe Dalgaard Hansen, 3. 7. 1936, Aunslev.
Ulla Jean Hansen, 14. 2. 1937.
Vibeke Hansen, 13. 7. 1937.
Jørgen Høiberg, 20. 3. 1937.
Erik Jakobsen, 18. 10. 1937.
Jørgen Lein Jensen, 9.11.1936.
Vita Jensen, 26. 12. 1936.
Edel Johansen, 9. 10. 1936. Aunslev.
Elisabeth Jorgensen. 15. 10. 1936.
Edvard Jørstad, 8. 11. 1936.
Doris Larsen, 25. 6. 1937.
Erik Larsen, 24. 8. 1936.
Mogens Lippert, 7. 1. 1937.
Erik Lundblad, 16. 8. 1937, Aunslev.
Jytte Lis Pedersen, 9. 7. 1937.
Annelise Petersen, 27. 6. 1937.
Grethe Poulsen, 3. 4. 1937.
Jørgen Roed, 22. 9. 1936.
Birthe Stentoft, 28. 9. 1935.
Birgit Thomsen, 12. 4. 1937.
Grethe Vestergaard, 29. 3. 1936.
Ib Villadsen, 17. 2. 1936.

LÆRERKOLLEGIET

Pr. 1. august blev adjunkt Svend-Erik Grange, Rungsted 
statsskole, udnævnt til adjunkt ved Nyborg gymnasium.

Ligeledes pr. 1. august blev adjunkterne Frimann Jensen 
og Mørup Jørgensen udnævnt til lektorer, og der blev med
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delt de konstituerede adjunkter Margrethe Larsen, Willy 
Olsen, Bodil Prip og Nina Sabra fast ansættelse.

Gymnasielærer, cand. phil. J. Aagaard: sang i alle klasser, 
dansk 4 a, 2 b, tysk 4 b, skrivning 2 b.

Adjunkt K. Andreasen: dansk III m, Ils, lim, 2a, Ib, tysk 
II m, 3 c, religion 2 b, Ib.

Lektor, frk. M. Buch: engelsk Ils, I m, r b, 4 a, latin Ills, 
II s, 4 a.

Adjunkt P. Elkjær: dansk Ills, Is, I m, latin Is, 4 b, engelsk 
2b, la.

Adjunkt Sv.-E. Grange: historie Is, I m, 2 a, 2 b, la, lb, 
fransk I s, I m, tysk I m, 2 b.

Adjunkt H. Hartvig-Olsen: historie II s, II m, r a, r b, 4 a, 3 a, 
oldtidskundskab III s, III m, I s, I m, religion i gymna
siet. dansk ra.

Lektor P. Frimann Jensen: naturfag i gymnasiet, naturhi
storie 4 a, 3 c, 1 a, 1 b, geografi 4 b, 3 a, 1 a, skrivning 
3 ab pg.

Lektor .1. Mørup Jørgensen: fysik III m, II m, I m, r a, 4 a, 4 b, 
3 a, 3 b.

Gymnasielærer, frk. K. M. Knudsen: håndgerning 1—3 m, en
gelsk r a, 2 a, religion 2 a.

Adjunkt, frk. Else Larsen: fransk Ils, II m, rab, tysk Ills, 
r a, 3 b, 2 a.

Adjunkt, frk. M. Larsen: matematik lim, Ils, 4a, 3c, 2 b.
Gymnasielærer T. Lyngdal: gymnastik med drengene i alle 

klasser -- I s, r b, 4 a b, naturhistorie r a, r b, 4 b, 3 a, 3 b, 
2 a, 2 b.

Gymnasielærer, fru K. Mortensen: gymnastik med pigerne i 
alle klasser, skolekøkken 4 a pg., 4 b pg.

Adjunkt Willy Olsen: oldtidskundskab Ils, lim, dansk r b, 
3 b, 3 c, engelsk 3 a, 1 b, religion 3 a, 3 b, 3 c, gymnastik 
I s -i- r b dr., 4 ab dr.

Adjunkt Erik Petersen: matematik I m, Is, rab, la, fysik 
r b, 2 a, 2 b, 1 b.

Gymnasielærer Gunnar Pedersen: geografi r a, r b, 4 a, 3 b, 
3 c, 2 a, 2 b, 1 b, dansk 4 b, 3 a, la, religion 1 a, skriv
ning 3 ab dr.
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Adjunkt, frk. Bodil Prip: matematik III m, 3 a, Ib, pige- 
regning r ab, fysik 3 c, la, skrivning 3 c, 2 a pg., 1 b pg.

Gymnasielærer H. Roed: tegning 1—3 m, matematik 4 b, 3 b, 
2a, skrivning 2a dr., la pg., 1 ab dr.

Adjunkt, frk. Nina Sabra: engelsk III s, I s, II m, 4 b, 3 b, 3 c, 
fransk III s, III m.

Rektor K. Stenbjerre: tysk Ils, Is, r b, kirkehistorie 4 a, 4 b. 
Lektor M. Øllgaard: historie Ills, Ulm, 4b, 3 b, 3 c, tysk 

4 a, 3 a.
—o—

Hr. Elkjær er skriftlig inspektor og rektors stedfortræder, 
hr. Roed er økonomiinspektor, hr. Grange er disciplinær in
spektor, hr. Lyngdal er gårdinspektor, hr. Hartvig-Olsen er 
skolens bibliotekar, hr. W. Olsen fører tilsyn med skolens 
lærebogssamling.

EKSAMENSOPGIVELSER 1952

III g mn.
Dansk: Falkenstjerne og Borup Jensen I (6. udg.) s. 18—21, 

86—90, 102—03, 156—59, 168—72, 214—15, 218—20, 230 
—31, 243—46, 272—75, 276—78, 343—45.
Samme II (6. udg.) 51—66, 103—16, 235—47, 290—97.
Samme III (6. udg.) 11—16, 18—25, 39—41, 74—78, 98— 
102, 110—13, 214—20.
Hovedværker: Set. Hansaftens-Spil, Mogens, Vildanden.

Historie: P. Munch: Verdenshistorie til Rom og 1871—1939. 
Kierkegaard og Winding: Nordens historie til Unionstiden 
og 1848—1939. P. Munch: Samfundslære s. 1—17, 140— 
225. Tekster: Den yngre Plinius’ brevveksling (v. C. M. 
Rosenberg); Frederik den Store (v. Th. A. Müller) s. 69 
—87. Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund nr. 32, 35, 96, 
97, 126, 134, 145—49, 284. I verdenshistorie: Alexander- 
slaget, Bayeuxtapet (i billeder til Nordens hist. nr. 52 a, 
b, c, d, 53) samt Blodhuseden.

Oldtidskundskab: Ostergaard: Homers Iliade i udv. 1. sang 
(610v.), 24. sang (277 v.). Odysseen 1. sang (liv.), 6. 
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sang (331 v.). Kragelund: Græske historikere s. 9—33, 
64—67, 68—91. Foss og Krarup: Udv. af Platons skr. 2. 
udg. s. 19—57, 60—79. Euripides: Medeia v. N. Møller. 
Kragelund: Græske kunstværker, billeder nr. 4, 9, 12, 15, 
20, 29, 33, 38, 45, 50; bygningsværker nr. 1, 16 (17, 18), 
26 (27), 42, 51.

Naturhistorie: Kr. Simonsen: Biologi v. Mogens Lund. Hele 
bogen undt. s. 60—66. Krogh og Brandt Rehberg: Men
neskets fysiologi. Hele bogen undt. s. 100—11, 115—18, 
127—33.

Fysik: Th. Sundorph: Varmelære (7 udg.) s. 14—23, 28—32. 
Samme: Lyslære (7. udg.) s. 17—32, 36—40, 41—43, 46— 
49, 59—60. Samme: Mekanisk fysik (6. udg.) s. 1—16, 
19—26, 29—42, 94—100. Samme: Elektricitet og magne
tisme (7. udg.) s. 1—16, 23—33, 39—52, 68—74, 87—92, 
133—148. Eriksen og Pedersen: Astronomi (3. udg.) s. 
9—27, 42—45, 65—75.
Elevøvelser i fysik: Varmefylde for faste stoffer. Varme
fylde for vædsker. Isens smeltevarme. Udvidelseskoeffi
cient for faste stoffer. Trykkoefficient for atm. luft ved 
konst, rumf. (lufttermometer). Tilbagekastning fra 1 og 
2 plane spejle. Boyle-Mariottes lov (Meldes rør). Harmo
niske svingninger. Det fysiske pendul. Skråplan, uafhæn
gighedsprincippet. Et stemmegaffels svingningstal (fal
dende plade). Varmeenhedens mekaniske ækvivalent. Spe
cifik modstand målt ved Wheatstones bro. Temperatur- 
koefficienten for kobber og konstantan. Bestemmelse af 
jordmagnetfeltets horisontalintensitet.

Kemi: Rancke Madsen: Lærebog i kemi kap. 9—10, 17—28, 
33, 37, 52, 59, 62—64, 68, 70—72, 78, 88—89, 96.

Matematik: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik. Af. Kgl. 
anordning af 9. marts 1935 § 12 B, punkterne 4, 9, 10, 11, 
12 samt undersøgelse af y = ex og y = In x, 14, 16, 19 
(kun hyperblen), 23, 2 og 3 af 24, 25, 34, 36, 37. Juul og 
Rønnau I« s. 29—50, 51—68, 96—100, 132—134, 135—140, 
142—147, 148—197, 206—207, 212—216. II« s. 22—30, 31 
—58, 71—103, 132—138, 148—161, 201—216. IIP s. 12—19, 
44—57, 58—67, 95—104, 104—109, 109—113, 114—120.
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III g ns.
Dansk: Falkenstjerne og' Borup Jensen F> s. 30..-32, 37—40, 

86—90, 104—107,156—159,168—172,215—216m, 218—220ø, 
224- -227, 230—231, 276—278, 343—345, 366—367. Samme 
II5 s. 2, 14—15, 59-63, 96—110, 134—137, 154—157, 199 
—203, 215—222. Samme His s. 11—15, 19—22, 40—41, 90— 
93, 123—124, 227—233, 280—284, 326—327.
Hovedværker: Erasmus Montanus, Set. Hansaften-Spil, 
Kongsemnerne.

Historie: som III g mn.
Latin: Cæsars Gallerkrig IV bog (L. Høeg: Cæsar), Cortsen: 

Latinsk læsebog Up. 30—51, Sallusts Catilina (Gertz og 
Drachmann) kap. 50—61.

Oldtidskundskab: Homers Iliade i udv. v. Østergaard 6. opi. 
1. sang (610 v.l, 2. sang (95 v.), a.f 6. sang (v. 313—530), 
Odysseen 1. sang (11 v.), 6. sang 331 v. Kragelund: 
Græske historikere s. 9 33. 64- 67. 68—81. Foss og 
Krarup: Udvalg af Platons skrifter - s. 19 -57. 60 79. 
Euripides’ Medeia. Kragelund: Græske kunstværker. Figu
rer: 4, 9, 12, 15, 19, 20, 30, 33, 38, 46, bygningsværker: 
1, 16 (17—18), 26 (27), 42, 51.

Engelsk: Ir Midsummer Night’s Dream Acts I og IV. Øster- 
berg Poems 47—56, 86—97. Dickens Reader 3—14, 74 m 
—88. Rebecca. Sharp 3--16. Contemporary Reader 2 57— 
64, 97- -106, 152—56.

Tysk: Urfaust (Branner u. Petersen) s. 15--20, 22—28, 57— 
65; Wilhelm Tell (Østergaard) I. 2, II. 2, IV. 2; Tyske 
digte (Østergaard) II. 1—3, 5—10, 15—18, 25—27, III. 1,
6, 7, 8, IV. 13, 14, V. 4, VI. 7, VII. 5. Kultur u. Charakter
bilder 7 stk. 3, 12, 23.

Naturhistorie: som III g mn.

II g mn.
Geografi: Hellner og Htimlum: Geografi for gymnasiet. Hele 

bogen undt. s. 187—190, 193—194, 197- -208, 219—243.

II g ns.
Geografi med naturlære: J. K. Eriksen: Fysik og kemi for 

det spr. gns.. Hele bogen undt. afsnit om neutralisation, 
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fosfor og org. kemi. Aa. H. Kampp: Geografisk grundbog. 
Hele bogen undt. s. 56—62, 78—81, 95—108.

Matematik: Mogensen: Mindre lærebog i matematik §§ 1—4, 
7—11, 14, 16, 20 4- stk. 67, §§ 21—23, 25—30, 32—36 
(alt inci.).

Realklasserne.

Dansk: ra: Hakon Jarl hin Rige, Gunnarson: Edsbrødre I 
(dsklf. udg.), Clausen og Hansen: Dansk læsebog f. 
realkl. 6. udg. s. 8—24, 33—37, 40—43, 57—65, 77—83, 
91—112, 172—175, 221—231.
rb: Hakon Jarl hin Rige, Røverstuen. Samme læsebog s. 
33—37, 40—49, 57—70, 71, 75—83, 148—175, 194—197, 
221—231.

hlngelsk: r a: Friis Hansen -og Chr. Nielsen: Engelsk for 
realkl. s s. 5—43, 55—60, 73—92, 102—120.
rb; samme læsebog s. 5—47, 73—92, 102—127.

Tysk: ra: Lasthein og Skov: Deutsch für die Realklasse stk. 
3—5, 7—9, 11, 13, 17, 20—22, 26—27, 29.
r b: samme læsebog stk. 3—5, 7—9, 12, 13, 17, 18, 20—22, 
26, 27, 29.

Fransk: ra og r b: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere 
s. 31—49, 51—68, 69—71, 79—83, 86—88, 97—100.

Praktisk, regning og matematik: ra og rb: Jessen og Smith: 
Matematik og regning for realkl. 10 4- Rentedivisor og 
eksponentielle ligninger. Friis Petersen og Jessen: Real
klassens regnebog.

Naturlære: ra og r b: J. K. Eriksen: Fysik for realklassen I 
(varmelære). Samme II (el.-lære).

Historie: ra og rb: Strehle: Tre imperier. Fra 1870 og ud. 
P. Munch: Mindre lærebog i samfundskundskab s. 1—29, 
32—37, 39—55.

Geografi: ra. og rb: Karl Bruun: Geografi for realklassen s. 
12—90.

Naturhistorie: ra og rb: Jørgensen og Andersen: Biologi for 
realklassen s. 1—57, 67—98.

Praktisk regning for piger: ra. og rb: Andersen og Dam- 
g'aard Sørensen: Praktisk regning for piger, realklassen.
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if. m.
Dansk: Jfa: Søstrene pä Kinnekullen. Hansen og Heltoft: 

Dansk læsebog IV s. 17—26, 100—126, 126—128, 196— 
211, 236—246, 266—282, Præsten i Vejlby. P. Christensen: 
Svensk læsebog s. 64—68, 80—95, 27—35.
4 b: Søstrene på Kinnekullen. Clausen og Hansen: Læse
bog for mellemskolen III11 s. 36—45, 56—61, 63—66, 66— 
98, 216—228, 291—295. Blicher: Røverstuen. Svensk læse
bog 18 s. 5—11, 27—35, 64—68, 89—95.

Engelsk: 4 a: O. Jespersen: Engelsk IV (19. udg.) stk. 1—28, 
41—55, 66—69, 73—87, 90—98, 101—125.
4 b: Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk IV s. 7—23, 24—27, 
32—34, 39—57, 89—97.

Tysk: 4 a: Kaper og Nielsen: Deutsch III nr. 1—4, 6—8, 10, 
12, 13, 15—19, 21—23, 26, 28—32, 35, 39, 40.
4 b: samme læsebog stk. 1—9, 15—20, 21—27, 30—37.

Historie: 4 a: Blomberg og Hæstrup: Verdenshistorie for mel
lemskolen II. Fra 1815 og ud. Dikteret fra 1920 til 1945. 
4 b: Hatting og Møller: Historie for mellemskolen II s. 
139—247.

Geografi: 4 a: C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen 
II s. 93—120, 134—212.
4 b: samme bog s. 93—122, 134—186, 192—214.

Naturhistorie: 4 a og b: Stockmarr og Bøving Petersen: Zoo
logi for mellemskolen II s. 45—78, 85—89, 94—110. Bals
lev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV.

Naturlære: 4 a og b: J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen II. 
Fra induktion og ud.

Regning og matematik: 4 a og b: Andersen og Damgaard 
Sørensen: Regning og aritmetik for mellemskolen IV. 
Foldberg: Geometri for mellemskolen. Fra areal og bo
gen ud.

Latin: Mikkelsen: Latinsk læsebog kap. I—XXXII.
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VI SKOLENS DAGBOG

Undervisningen har i det forløbne år været inspiceret 
af lektorerne Oscar Nielsen, Troensegaard, Due, dr. Fus
sing og Rossen.

—o—

Jørgen Rischel, III ns, har været formand for skolens 
elevråd, der er sammensat af repræsentanter for eleverne 
i gymnasieklasserne og realklasserne.

Elevforeningen Ex Nunc (formand: Lene Skotte, II m), 
der optager elever fra gymnasie- og realklasserne, har i 
årets løb afholdt en række møder og diskussioner samt 
enkelte fester.

—o—

Circulus Musicus, skolens musikkreds (formand: Kir
sten Torp-Pedersen, lins), der er startet af musikinter
esserede elever under mottoet: „Klassisk musik er for 
alle“, har afholdt musikaftener og arrangeret koncert
besøg.

Kristelig gymnasiastbevægelse har afholdt flere vel
besøgte møder og diskussioner.
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Sang og musik. Gymnasielærer Aagaard har som sæd
vanlig arbejdet med skolens kor og orkester (der f. t. 
består af 7 førstevioliner, 8 andenvioliner, 1 bratsch og 3 
celloer) uden for skoletiden.

22 elever, fordelt på større eller mindre hold, har del
taget i skolens violinundervisning, og enkelte elever, 
som har ønsket at øve sig i klaverspil, har benyttet sko
lens klaver i eftermiddagstimerne.

—o—

Elever fra gymnasie- og realklasserne har spillet bad
minton i gymnastiksalen, og bordtennislokalet har været 
i brug mange timer hver dag.

—o—

Der har været afholdt „hybelkursus“ (undervisning i 
husgerning) for elever i gymnasie- og realklasserne — 2 
hold under ledelse af eks. husholdningslærerinde, frk. Inge 
Jensen og et hold under ledelse af lærerinde, frk. M. Friis- 
Hansen.

På kostafdelingen har der været sykursus for elever 
væsentlig fra II g under ledelse af håndgerningslærerinde, 
fru Skoulund Larsen.

—o—

Nyborg Folkebibliotek (leder: bibliotekar I. Brandt- 
Petersen) har igen i år afholdt en række biblioteksøvel
ser med skolens elever. Skolen takker biblioteket for den 
udmærkede undervisning.
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Sparemærker. I åref 1951—52 er der solgt sparemær- 
ker for 3.750,00 kr., hvilket resultat for en del skyldes 
den såkaldte formålsopsparing, hvor eleverne kan få lej
lighed til inden for et kortere tidsrum at opspare penge 
til ferierejser, cykler, fodbolde og deslige og derigennem 
forholdsvis hurtigt se resultatet af deres sparevilje.

—o—

Den nyindrettede læsestue, der har været åben for mel
lemskoleeleverne kl. 16—18 og resten af dagen for ele
verne i gymnasie- og realklasserne, har været udmærket 
besøgt.

—o—

Erhvervsvejledning. Under ledelse af adjunkt Hartvig- 
Olsen, der har vist denne sag megen interesse og udført 
et påskønnelsesværdigt arbejde, har eleverne i III g og 
realklasserne gennem en række foredrag af fagfolk på 
de forskellige områder og på. anden måde fået oplysnin
ger om forholdene inden for de erhverv, de efter eksamen 
kunne ønske at gå. ind i. En kreds af byens borgere har 
hjulpet os med dette arrangement, og skolen vil også 
gerne her bringe de pågældende sin bedste tak.

Det er skolens plan yderligere at udbygge denne er
hvervsvejledning.

—o—

Lejrhytten har været flittigt benyttet, dels til week
end-ophold, dels til lejrskoleundervisning for mellem
skoleklasserne.

For det kommende år er der lagt en plan, så alle sko
lens klasser i det mindste een gang kommer enten på. 
week-end- eller lejrskoleophold i hytten.

— 27 —



I slutningen af sommerferien arrangeres der under 
ledelse af adjunkt Else Larsen et internationalt stævne 
for kvindelige gymnasiaster. Der er udsendt en indby
delse til gymnasier i 8 lande, og de første indmeldelser 
fra England, Tyskland, Frankrig og Norge er allerede 
modtaget.

13. august: Skolen begynder efter ferien. Adjunkt Svend-Erik 
Grange fra Rungsted statsskole bydes velkommen, og hr. 
Frimann Jensen og hr. Mørup Jørgensen hyldes i anledning 
af deres udnævnelse til lektorer.

23. august: Radiovognen besøger skolen og kostafdelingen, 
hvorfra der bringes en udsendelse den 6. september.

27. august: Miss Annie Mogensen, Kansas University, besøger 
skolen.

28. august: Skolen modtager med hjælp fra Statens Film
central et tonefilmsapparat, der også har været stillet til 
rådighed for kulturelt arbejdende foreninger i Nyborg og 
omegn.

30. august: Samtlige lærere og elever deltager i en meget vel
lykket skoleskovtur til Slagelse. Vi besøger Slagelse gym
nasium og udkæmper nogle sportskampe, hvor Slagelse 
vinder i langbold (24—19) og Nyborg i fodbold (3—1) og 
pigehåndbold (5—2).

2 . september: Ved amtsidrætsstævnet i Svendborg kæmper 
vi mod Svendborg Statsgymnasium: Langbold S. S.—N. g.: 
21—9, håndbold dr. S. S.—N. g.: 8—1, pg. S. S.—N. g.: 
6—4, fodbold: 1—1. Resten af kampene af lystes p. gr. a. 
vedvarende regn. Vore hold lededes af fru Mortensen og 
hr. Willy Olsen.

3 .—7. september: 3. a i lejrskole med hr. Lyngdal og hr. 
Øllgaard.

4 .—8. september: lim og lins på geologisk ekskursion til 
Bornholm under ledelse af hr. Frimann Jensen og hr. og 
fru Gunnar Pedersen.

5 .—8. september: III m og III ns under ledelse af hr. Willy 
Olsen på tur til København, hvor man besøger musæer og 
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teatre. De samme dage er realklasserne under ledelse af 
frk. Else Larsen og hr. Roed ligeledes i København for at 
besøge institutioner og fabrikker. Nyborg Hjemstavnsfor
ening viser os som sædvanlig den venlighed at være os be
hjælpelig med at ordne indkvarteringen.

6 .—8. september: Ins og I m under ledelse af hr. Elkjær og 
hr. Grange på historisk-litterær ekskursion til Sjælland 
med overnatning i Næstved og Glumsø.

7 . september: 2. a på cykletur til Kerteminde med hr. 
Andreasen.

10. —14. september: 3. b i lejrskole med hr. Lyngdal og hr. 
Øllgaard.

12. september: Set. Knuds Gymnasium og Nyborg gymnasium 
udkæmper i Odense de indledende kampe i de fynske gym
nasieskolers idrætsturnering. Set. Knud vinder i håndbold 
(g. dr. 21—4, g. pg. 5—3, m. dr. 12—4) og m. fodbold 
(9—0). Nyborg vinder g. fodbold (3—2) og langbold (55 
—22).

17. —21. september: 3. c i lejrskole med hr. Frimann Jensen 
og frk. Prip.

19. september: Høstblomstsalget, som sædvanlig arrangeret 
af hr. Elkjær, indbringer 1037,13 kr. (sidste år: 952,00 kr.).

22. september: Nyborg gymnasium er for første gang vært 
ved de fynske gymnasieskolers idrætsstævner. Vejret var 
strålende, arrangementet klappede, og dagen, der slut
tede med pokaloverrækkelse og bal i teatersalen, fik et 
udmærket forløb. Vindere: atletik (I) O. K., (II) S. S., 
(Ill) St. K., langbold S. S., fodbold (g.) N. g., (m.) St. K., 
håndbold (pg.) St. K., (g. dr.) St. K., (m. dr.) S. S.

27. september: Der starter 3 hold i „hybelkursus“ og 2 hold i 
skrædersyning for gymnasiaster og realister.

29. september: Nordens dag fejres med afsyngelse af de nor
diske landes nationalsange og en kort tale af hr. Hartvig- 

• Olsen.
1. oktober: Forfatteren Jørgen Bukdahl taler til gymna

siaster og realister om nordiske problemer.
6. —7. oktober: Besøg af fodboldholdet fra Rungsted stats

skole under ledelse af lektor Kelstrup og lektor Damgaard. 
Ex Nunc arrangerer en dans om aftenen, gæsterne spiser 
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på kostafdelingen og overnatter på skolen, og næste dag 
vinder de fodboldkampen med 3—0.

24. oktober: Hr. Grange taler ved morgensangen om F. N.

30. november: Lodseddelsalget til fordel for lejrhytten slut
ter. Der sælges 4000 stk. å. 50 øre, og Ib Villadsen, 4. b, 
sætter rekord ved at afsætte 142.

1. december: Ved morgensangen hylder rektor Flemming 
Hye-Knudsen, 1. a, der har fået en Carnegie-belønning på 
400,00 kr. for to gange at have reddet menneskeliv.

1. —2. december: Skolefester med cabaretoptræden af gym- 
nasie- og mellemskoleelever i skolens gymnastiksal. Over- 
skudet fra. festerne og lodseddelsalget (2900,00 kr., der ved 
en flot gave fra lærerkollegiet rundes op til 4000,00 kr.) 
går til lejrhytten.

4. december: Kaptajn Preben Hafstrøm fra. „Folk og Værn“ 
taler til gymnasiaster og realister om „Veje til fred“.

22. december: Juleafslutning i den smukt pyntede gymnastik
sal. Hr. Hartvig-Olsen læser juleevangeliet, hr. Gunnar 
Pedersen julefortælling, og skolens orkester spiller under 
ledelse af hr. Aagaard.

1. februar: Lektor ved det Franske Institut i København, 
M. Chateau, underviser og holder foredrag for eleverne i 
II og III g.

4. februar: Kaptajn H. C. Røder fortæller mellemskoleele
verne om „Oplevelser til søs“.

12. februar: På grund af det strålende vintersneveji’ får sko
len tidligt fri og lektiefrihed til næste dag.

13. februar: Kgl. skuespiller Holger Gabrielsen er gæst hos 
Ex Nunc og giver en strålende „dansktime“ for forenin
gens medlemmer og talrige gæster.

16. februar: Hr. Roed arrangerer bordtennisturnering for mel
lemskolen. Jørgen Stenbjerre vinder i single, Erik Berg- 
holdt og Ib Villadsen i double.

27. februar: Fyns Stifts Kommunefond skænker skolen et 
legat på 1000,00 kr. til indkøb af billeder til klasseværel
serne.

20. —22. marts: Colonel Young besøger' skolen og underviser i 
gymnasie- og enkelte af mellemskoleklasserne.
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1. april: Mellemskoleklasserne i Odense Teater til skole- 
sceneforestilling (Jeppe på Bjerget).

3. april: Forældremøde med forlagskonsulent A. Thrue-Møl- 
ler som taler („Examen eller protektion“). Ca. 200 foræl
dre deltager. I et særligt møde for forældre til børn i 4. m 
redegør rektor for optagelse i real- og gymnasieklasser.

4. april: Skolelægen taler til eleverne i 4. m om sexualpro- 
blemer.

KOSTAFDELINGEN FOR PIGER

Kostafdelingen for piger er især bestemt for elever i 
gymnasieklasserne. Den har til huse i en moderne byg
ning, specielt opført til dette formål, ca. et kvarters gang 
fra skolen, nær skov og strand, og rummer 18 eneværel
ser og 3 dobbeltværelser samt boliger for de inspektions
havende lærerinder (plejemor, frk. Elisabeth Erhardi, 
og adjunkt, frk. Nina Sabra).

Betaling for fuldt ophold på kostafdelingen udgør 
2900,00 kr. årlig, der sammen med skolepengene betales 
i 10 rater. (1. rate den 15. august og derefter en rate 
hver følgende 1. i måneden til og med 1. maj).

Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel.

I. Alumner.
« Ved ansøgning på skemaer, der fås ved henvendelse 
til skolens rektor, kan opholdsafgiften p. gr. a. statstil
skud nedsættes til følgende beløb (der svarer til tak
sterne på statens drengekostskoler, dog med et tillæg af 
300,00 kr. på hvert trin, fordi alumnerne på vor kost
afdeling har eneværelser, møbleret af skolen):

Skatteindtægt: Årlig opholdsafgift:
Indtil 4.000 kr. incl.

4.050— 5.000 - -
5.050— 6.000 - -

600 kr.
675 -
750 -
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6 050— 7.000 - ......... 850 -
7.050— 8.000 ......... 950
8.050— 9.000 - .... .........  1.050 -
9.050—10.000 - .... .........  1.150 -

10.050—11.000 - .... .........  1.250 -
11.050—12.000 - .... .........  1.350 -
12.050—13.000 - .... .........  1.475 -
13.050—14.000 - .... .........  1.600 -
14.050—15.000 - .... .........  1.725 -
15.050—16.000 - .... .........  1.850 -
16.050—17.000 - .... .........  1.975 -
17.050—18.000 - .... .........  2.100 -
18.050—19.000 - .... .........  2.225 -
19.050—20.000 - .... .........  2.350 -
20.050—21.000 - - .........  2.475 -
21.050—22.000 - .... .........  2.600 -
22.050—23.000 - .... .........  2.750 -

over 23.000 - - .........  2.900 -

Afgiften beregnes på grundlag af den skatteindtægt, 
hvortil forsørgeren er ansat til beregning af indkomst
skat til staten for det skatteår, i hvilket det pågældende 
afgiftsår begynder. Har en forsørger flere end 1 barn, 
som ved afgiftsårets begyndelse er under 16 år, eller 
som er over denne alder og er alumne på Sorø Akademi’s 
skole eller på en staten tilhørende højere almenskole, 
der drives som kostskole, nedsættes skatteindtægten med 
1000 kr. for hvert barn udover det første; dog kan ingen 
skatteindtægt over 4.000 kr. nedsættes under 3.050 kr.

For alumner, der forsørger sig selv, er opholdsafgiften 
300 kr. årlig, forsåvidt den pågældende alumnes skatte^ 
indtægt ikke overstiger 1.500 kr. For alumner, hvis 
skatteindtægt overstiger dette beløb, udredes en opholds
afgift, der beregnes således, at der til elevens skatte
indtægt lægges et beløb af 2.500 kr., hvorefter afgiften 
fastsættes efter den ordinære skala.

Kostafdelingen råder over enkelte hele og halve fri
pladser, der tildeles dygtige elever i III og II g (ikke i 
I g).
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2. Kostelever.
Foruden de 24 statsunderstøttede alumnepladser på 

selve kostafdelingen råder denne over nogle værelser hos 
private familier i nærheden. Disse værelser er møbleret 
ganske som kostafdelingens, og her anbringes de elever, 
der på grund af pladsmangel ikke har kunnet blive 
alumner. Disse kostskoleelever har i et og alt samme 
stilling som de 24 alumner, de spiser og opholder sig 
på kostafdelingen og er underkastet dennes ordensregle
ment og regelmæssige tilsyn, men de står tillige under 
kontrol af de familier, hos hvem kostafdelingen har 
lejet værelserne. Kosteleverne får ikke statsunderstøt
telse og må derfor betale fuld opholdsafgift (2.900,00 kr.), 
men skolen råder over midler til at reducere denne pris, 
hvor forholdene taler for det. Også kostelever i I g kan 
opnå reduktion.

Viser kosteleverne sig dygtige i skolen, kan der være 
chance for, at de evt. senere kan blive alumner.

Nærmere oplysninger om kostafdelingen fås ved hen
vendelse til rektor.

ORDENSREGLER

Af skolens ordensregler fremhæves følgende bestem
melser :

Efter forsømmelse på grund af sygdom eller af anden 
lovlig årsag må der medbringes skriftlig meddelelse fra 
hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed.

Til fritagelse fra skolen for enkelte timer eller en hel 
dag må der senest dagen før af vedkommende elevs for
ældre eller værge søges tilladelse hos rektor, men en 
sådan tilladelse vil kun ganske undtagelsesvis blive givet, 
og det henstilles til hjemmene ikke uden tvingende grund 
at anmode derom.
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Ønskes en elev ud over en enkelt dag fritaget for del
tagelse i gymnastik- eller svømmeundervisning, må an
modning med angivelse af grunden dertil rettes til gym
nastiklæreren. Ved fritagelse for længere tid fordres læge
attest på blanketter, der udleveres på skolen.

Tilladelse til at blive inde i frikvarteret gives af disci
plinær inspektor, men kun efter skriftlig anmodning fra 
hjemmet.

Bøger, som lånes på skolen, skal behandles med stor 
omhu og således altid være forsynet med omslag og tyde
ligt navn. Beskadigede eller tilsnavsede bøger vil blive 
forlangt erstattet af hjemmet.

Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af inventar og 
materiel må straks meldes til disciplinær inspektor, og 
den elev, der har forårsaget den, er forpligtet til at 
erstatte den.

BOGLISTE 
fås ved henvendelse til inspektor.

Dimission og translokation afholdes tirsdag den 24. 
juni kl. 10 i teatersalen, Borgerforeningen.

Det nye skoleår begynder onsdag den 13. august kl. 9.

K. STENBJERRE.
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