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Nyborg kommunale Gymnasium er en fuldstændig, 
højere almenskole i overensstemmelse med almenskole
loven af 24. april 1903. Den omfatter en fireårig mellem
skole, en etårig realklasse og et treårigt gymnasium med 
en nysproglig og en matematisk-naturvidenskabelig ret
ning.

OPTAGELSESBETINGELSER

For 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 lært, 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 hovedleddenc 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 synderligt 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 væsentlig fyldestgør de ovenfor 
opstillede krav i dansk og regning, skal der nægtes ham 
optagelse (cirkulære af 22. juni 1903).
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bor 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. Elever med aim. forberedelses
eksamen må desuden bestå tillægsprøver i svensk (50 
sider) og kemi (mellemskolens pensum).

b’ælles 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.

—5—



Den nysproglige linie vælges af dem, der vil tage juri
disk eller statsvidenskabelig embedseksamen, skoleem
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 sä godt, 
til det juridiske og statsvidenskabelige studium lige så 
godt et grundlag som den nysproglige linie; den er desuden 
den naturlige vej for dem, der ønsker at uddanne sig ved 
Landbohøjskolen, Farmaceutisk Læreanstalt, Tandlæge
skolen, Officersskolen, Akademiets arkitektskole o. s. v.

Et barn med gode evner kan klare undervisning en i 
mellemskolen og realklassen, men for at folge 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 for
ældre 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 latintimerne 
får de ikke-latinlæsende elever engelsk, dansk, tysk og 
matematik.
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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, 
tysk og regning.

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 boi* i Nyborg kommune eller 
i kommuner, dei’ 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 
afgiftspligtig indtægt af:

Skoleafgift:
I gymnasiet og 
realkl. rndl. for 

hver elev

I mellemskole- 
klasserne mdl. 
for hver elev

6,050— 7,000 kr. incl. 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 „

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 „
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14,050—15,000 — — 13 ,, 75 „ 12 „ 50 „
15,050—16,000 — — 15 „ oo „ 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 „

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.
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De elever, det påhviler selv at anskaffe bøger, kan leje 
disse på skolen for en månedlig leje af 2,00 kr. i mellem
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.

KARAKTERSKALAEN

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

Enhver bedømmelse skal udtrykkes ved en af følgende 
karakterer: ug, ug4-, mgT, mg, mg-^, g + , g, g-v-, tg 4-, 
tg, tg-^, mdl. I , mdl. Dersom et flertal af bedømmere er 
enige om, at eksaminanden overhovedet ikke har lagt 
kundskaber i det pågældende fag foi' dagen, gives dog 
karakteren slet.

Der tillægges desuden karaktererne følgende talværdi 
ved udregningen af gennemsnittet ved henholdsvis års- 
karaktererne og eksamenskarakterne: ug " 15, ug-^- = 
14%, mg4- = 14%, mg = 14, mg^ = 13%, g 4- = 122/:j, 
g = 12, g+- — 10%, tg+ = 9%, tg = 8, tg-^ = 5'/3, 
mdl 4- = 273, mdl — 0, slet 16.

K K S A ill K N 19 19

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

Studentereksamen ...................... 11,25
Realeksamen .............................. 11,00
Mellcmskoleeksamen .................. 10,75
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A. STUDENTEREKSAMEN 
mat. nat. 

Annelise Berg, cand, pharm.
Jorgen Jakob Bro, gårdejer, Asperup.
Ulf Flemming Carlsen, styrmand.
Olav Gårde, højskoleforstander, Nr. Aaby.
Rud Gottlieb, apoteker, Hesselager.
Haldur Omann Hansen, frugtavler, Brenderup.
Jørgen Bertelsen Hansen, fiskeeksportør.
Mogens Brammer Jakobsen, bankkasserer.
Flemming Vind Jensen, mølleejer.
Hans Kromann Lyder, gårdejer, Frørup.
Lars Skov Madsen, manufakturhandler.
Eva Stahlfest Møller, kaptajn.
Johanne Marie Nielsen, gårdejer, Bovense.
Kirsten Petersen, afd. bankfuldmægtig, Grenaa. 
Jørgen Richard, overdyrlæge, Bogense.
Aage Rybner, afd. postassistent, Bogense.

1 fik mg+ (14,31); 5 mg (13,96, 13,88, 13,70, 13,68, 13,67); 
7 mg4- (13,65, 13,62, 13,47, 13,26, 13,22, 13,11, 13,07); 2 g 4- 
(12,93, 12,51); 1 g (12,27).

ns.
Tove Dissing, mejeribestyrer, Kissendrup.
Vilhelm Falktoft, overofficiant.
Else Lemvigh Hansen, gårdejer, Aunslev.
Bodil Jensen, kroejer, Øksendrup.
Gudrun Keiser-Nielsen, dommer.
Ingeborg Knudsen, skoleinspektør, Lyngby.
Kirsten Hjelm Pedersen, direktør.
Gunner Rischel, sognepræst, Kullerup.

3 fik mg (14,01, 13,98, 13,89); 4 mg- (13,63, 13,41, 13,34, 
13,07); 1 g+ (12,79).

B. REALEKSAMEN 
a-kl.

Lis Højrup Bertelsen, former.
Vagn Brodersen, kirkegårdsarbejder.
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Ove Hansen, politibetjent.
Birgit Harden, frisørmester.
Palle Jensen, skrædermester.
Esther Vel Jeppe, afd. lærer.
Hans Egon Koch, fodermester, Holckenhavn.
Else Brothmann Larsen, afd. overbetjent.
Kjeld Marcher, arbejdsmand.
Lissi Mikkelsen, matros.
Ruth Nielsen, købmand.
Bent Lindhard Pedersen, togfører.
Finn Skov Pedersen, chauffør.
Kjeld Møller Pedersen, portner, Odense.
Poul Verner Pedersen, bagermester.
Vibeke Hartmann Petersen, ejendomsmægler.
Jørgen Skov, maskinarbejder.
Ulla Thomsen, hjælpearbejder.

1 fik ug- (14,54); 7 mg (14,09, 14,02, 13,97, 13,95, 13,94, 
13,75, 13,69); 10 mg- (13,65, 13,60, 13,55, 13,55, 13,47, 13,45, 
13,39, 13,30, 13,24, 13,22).

b-kl.
Tove Christoffersen, telefonmester.
Birthe Jensen, disponent.
Sonja Jensen, reservebetjent, Kogsbolle.
Gerda Jochumsen, renseriejer.
Alice Nielsen, trafikassistent.
Arne Keld Nielsen, togbetjent.
Bengt Borroe Nielsen, overassistent.
Lilian Holm Nielsen, mælkehandlcr.
Erik Pedersen, savværksejer, Hesselager.
Gunnar Rasmussen, enkefrue.
Svend Rasmussen, frue.
Poul Svarer, enkefrue.
Karen Sørensen, overportør.
Jytte Villsen, værkstedsarbejder.

1 fik mg-|- (14,48); 6 mg (14,04, 13,94, 13,87, 13,81, 13,79, 
13,72); 6 fik mg- (13,43, 13,43, 13,35, 13,33, 13,31, 13,27); 
1 g-f. (12,97).
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C. MELLEMSKOLEEKSAMEN
Denne eksamen blev bestået af 46 elever.

PRÆMIER OG LEGATER

Rotaryklubbens kammeratskabslegat tildeltes student Jor
gen Bro.

Nyborg sparekasses kammeratskabspræmie tildeltes realist 
Jorgen Skov.

Skoleinspektør Ernst Petersens legat tildeltes realisterne 
Vibeke Hartmann Petersen og Svend Rasmussen.

Etatsråd Baggers legat tildeltes realist Esther Vel Jeppe, 
realist Tove Christoffersen, Rita N. Christensen, 4 a, og Inga 
Brandt Larsen, 4 b.

Nyborg realskoles elevforenings flidspræmier tildeltes rea
list Finn Skov Pedersen og realist Lilian Holm Nielsen.

Justistråd Coldings legat tildeltes realist Vibeke Hartmann 
Petersen og Eva Bach, 4 a.

Boghandler Bødtcher-Jensens bogpræmie tildeltes realist 
Arne Nielsen.

Boghandler Bendix Petersens bogpræmie tildeltes student 
Gudrun Keiser-Nielsen.

Foreningen „Norden“s bogpræmie til en svensk-interesseret 
elev tildeltes realist Valborg Andersen.

Nyborg Hjemstavnforenings præmie tildeltes student Lars 
Skov Madsen.

U. S. Information Service’s bogpræmie tildeltes student 
Gunnar Rischel.

Nyborg sparekasses flidspræmier tildeltes Birthe Petersen, 
4 b, og Ulla Jean-Hansen, 1 b.

Skolens præmie for højeste pointstal uden for eksamens
klassen tildeltes Vagn Egebjerg, I ns.

The British Council’s præmie tildeltes realist Kjeld Møller 
Pedersen.

—o—
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Simon Veits legat, oprettet af en gammel elev til videre
uddannelse for elever fra Nyborg realskole er i 1949 tildelt 
følgende:

Stud. med. vetr. Axel Basse, stud, theol. Jens Chr. Basse, 
seminarieelev Bent Dons Jensen, stud. med. vetr. Carl Bent 
Jensen, stud. mag. Chr. Kjeld Nielsen, stud. jur. Preben Flem
ming Nielsen og stud. med. Karen Margrethe Vestergaard. 
Legatportionerne var på 50,00 eller 100,00 kr.

Skema til ansøgning om legatet fås i september måned hos 
rektor, til hvem det tilbageleveres inden 1. november i udfyldt 
stand.

—o—

I henhold til bestemmelserne i fundats for proprietær af 
Dyrehaugegaard P. Holm og hustrus legat skal en del af 
indtægten tilfalde fattige og værdige, unge mennesker, der 
efter bestået eksamen artium studerer teologi, og hvis for
ældre har eller har haft bopæl i Nyborg købstad, Vindinge 
herred eller Svindinge sogn. Når ikke særlige grunde taler 
derfor, kan legatet kun tildeles de samme personer i deres 
to første studieår. Legatet blev i 1949 tildelt stud, theol. Jo
hannes Jørgensen og stud, theol. Jens Chr. Basse, hver med 
93,42 kr.

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

ELEVERNE
Pr. 31. december 1949 havde skolen 340 elever, 137 

drenge og 203 piger. 78 af dem gik i gymnasieklassen, 
106 elever var udenbys.

I nedenstående fortegnelse over de elever, der skal op 
til afsluttende prøve, er opført elevens fødselsdag samt 
faderens (forsørgerens) stilling og opholdssted, når dette 
ikke er Nyborg.
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III. g. ni.
Poul Arne Buch, 25. 12. 1932, fabrikant, Bogense.
Birgit Pontoppidan Børrild, 3. 4.1932, cand, pharm.
Anne Lise Christensen, 27. 8.1931, civilingeniør, København.
Bjarma Patusdottir Dam, 18. 9.1930, lærer, M. F., Færøerne.
Jørgen Dam, 6. 5. 1930, arbejdsmand.
Borge Evers, Dyhre, 19. 12.1931, inspektor.
Ellen Marie Henriksen, 30. 6.1931, afd. viceinspektor, Kalundb.
Anne Marie Lindhardt, 17. 9. 1931, forfatter, cand, theol.
Ruth Helga Verding Nielsen, 22.10.1930, lærer, cand, phil., 

Kalundborg.

III. g. ns.
Birgit Algrecn-Jensen, 29. 8. 1932, præst.
Else Høi, 6. 12. 1931, toldkontrollør.
Inge Jensen, 12. 5.1931, manufakturhandler, Skelskor.
Inger Frost Jørgensen, 6. 4. 1931, frugtavler, Brenderup.
Nina Jensen Kidholm, 18.11. 1931, rutebilejer, Sandager.
Tove Kirkensgård, 31. 5. 1930, frue, København.
Jytte Kølbæk, 23. 2.1931, repræsentant, Asnæs.
Mette Larsen, 30. 7.1931, kaptajn C. O. Jørgensen, Barløsegd;
Helle Vibeke Rafn, 21. 7. 1931, købmand, Fjellerup.
Gudrun Wilstrup, 9. 11. 1931, viceinspektor.

II. g. mn.
Aase Andersen, 18. 3.1932, postkontrollør.
Jørgen Olkjær Edlefsen, 8. 7. 1932, rutebilejer, Bogense.
Aage Hansen, 5. 8.1932, direktør.
John Jørgen Jensen, 4. 3. 1932, arbejdsmand.
Niels Petei- Klindt-Jørgensen, 5. 7. 1933, direktør.
Ketty Nielsen, 6. 1.1932, gårdejer, Bovense.
Anne Margrethe Olsen, 25. 2.1931, sognepræst, St. Snøde.
Bent Marin Petersen, 6.12. 1931, frisørmester.
Ole Skjøt, 15. 9. 1931, prokurist, Odense.
Ruth Birgit Sørensen, 14. 10. 1931, boelsmand, Tøstrup pr. 

Kolind.
Lotte Rørdam Thaning, 1. 7. 1932, sognepræst, Asperup.
Jens Thorup, 6. 6.1931, skorstensfejermester, Als.
Kirsten Vedde, 10. 7. 1932, direktør, Nykøbing Sj.
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II. g. ns.
Ingebjørg Brimnes, 18. 1.1931, sognepræst, Eide, Færøerne.
Gjertrud Dimon, 3.10. 1931, konditor, Tveraa, Færoerne.
Vagn Egebjerg, 28. 5. 1933, redaktionssekretær.
Lizzie Hansen, 3. 8. 1931, remisearbejder, Kalundborg.
Regitse Helene Engelstoft Steen Henriksen, 5. 10. 1931, lands

retssagfører, Brande.
Jørgen Jørgensen, 1. 5.1933, gårdejer, Vindinge.
Kirsten Nielsen, 6. 3.1932, laboratorieassistent, Vejle.
Kirsten Petersen, 7. 3.1933, automobilforhandler, Assens.
Edith Sallingboe, 17. 8. 1930, frue, Allingaabro.
Niels Glargaard Sørensen, 17. 7. 1931, maskinarbejder.
Inger Tornøe, 29. 1. 1933, bankdirektør, Nykøbing Sj.

R. a.
Bent Andersen, 5. 10.1933, isenkræmmer.
Karen Andersen, 26. 6.1934, husmand, Refsvindinge.
Valborg Leth Andersen, 8.10.1933, førstelærer, Aunslev.
Rita Nørreby Christensen, 7.10. 1933, chauffør.
Margit Ditlevsen, 11.12.1934, overpakmester.
Thomas Eilertsen, 4.10. 1933, bagermester.
Ruth Rockall Hansen, 5. 1.1935, blikkenslager.
Elna Søncksen Jensen, 24. 4.1934, reservepolitibetjent.
Johannes Jensen, 23.10.1934, enkefrue.
Niels Høj Justesen, 26. 4. 1934, automobilforhandler.
Annie Nielsen, 16. 5.1934, købmand.
Gurli Nielsen, 15. 2. 1934, typograf.
Inge Nielsen, 25. 2.1933, malermester.
Jytte Nielsen, 10. 3. 1934, elektriker.
Hans Erik Petersen, 9. 3.1934, trikotagehandler.
Arne Rasmussen, 2. 2.1934, fyrbøder.
Bente Rasmussen, 27. 4.1934, overportør.
Otto Vaaben Rasmussen, 16. 4.1934, afdelingschef.
Rita Schrøder, 19. 3.1934, ostehandler.

R. b.
Agnete Berg, 11. 4. 1934, cand, pharm.
Doris Carlsen, 24. 8.1934, gasværksarbejder.
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Henning Dehn, 20. 4. 1934, maskinmester.
Christian Falkenberg, 25. 8. 1934, overbetjent.
Bent Iversen, 4. 5. 1933, fængselsbetjent.
Gertie Jensen, 31. 1. 1934, vaskeriejer.
Lisse Jensen, 26. 3. 1934, arbejdsmand.
Anton Johansen, 3. 6. 1934, overlærer.
Knud Erik Johansen, 21. 4. 1934, enkefrue.
Inga Brandt Larsen, 23. 6. 1934, afd. mejeribestyrer.
Finn Mikkelsen, 3. 9. 1934, matros.
Esther Pelck, 19. 8. 1932, maler.
Erna Petersen, 3. 9. 1933, tobaksfabrikant.
Henny Bjerre Rasmussen, 19. 10. 1933, skibsforer.

//. m. a.
Jytte Andersen, 24. 9. 1934, postkontroller.
Karen Mosegaard Andersen, 18. 6. 1934, gårdejer, Skalken-

drup pr. Hjulby.
Grete Frederiksen, 7. 5. 1935, overportør.
Lilian Ingemann Hammelboe, 6. 2.1934, banegårdsrestauratør
Hanne Vibeke Hansen, 12. 9. 1935, overassistent.
Jørn Bog Hansen, 24. 8. 1934, murermester.
Torkel Bondesen Hansen, 23. 11. 1933, værkstedsarbejder.
Else Hoick, 27.10.1934, overbibliotekar, Assens.
Annelise Jensen, 15. 1. 1934, arbejdsmand, Kogsbølle.
Karen Johanne Vestergaard Knudsen, 20. 11. 1935,

landinspektør.
Anne-Lise Krossing, 25. 9. 1935, materialforvalter.
Henning Bech Larsen, 24. 4.1934, mejeribestyrer, Frørup.
Inger Margrethe Marquardsen, 26.12. 1934, barber, Kogsbølle.
Birgit Irene Holm Nielsen, 5. 11. 1934, mælkehandler.
Erik Koch Nielsen, 25. 1. 1935, snedker.
Kirsten Marie Kruse Nissen, 24.12.1934, maskinmester.
Hans Henrik Schreiner Pedersen, 20. 11. 1933, prokurist.
Tony Petersen, 14. 12.1934, chauffør.
Ole Pommerencke, 21. 4. 1934, materialist.
Eivind Gejslei- Rasmussen, 13. 1. 1935, søfyrbøder.
Jimmy Edvard Rasmussen, 3.12. 1934, chauffør.
Liss Rasmussen, 5. 10. 1934, manufakturhandler, Ørbæk.
Torben Saul, 27. 6. 1934, lærer.
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Kirsten Elisabeth Torp-Pedersen, 18. 6. 1935, sparekasse
direktør.

Grete Møller Wammen, 9.1. 1935, maler.
Ida Johanne With, 9.12. 1933, kredslæge.

Jf. m. b.
Lis Wenzel Andersen, 2. 8.1933, postmester.
Karen Lise Hauge Bertelsen, 25. 11. 1934, kontorist.
Charley Bertil Budtz Brandrup, 21. 3. 1935, kommissionær.
Inge Bøttiger Christensen, 17. 12. 1934, styrmand.
John Elman Clausen, 6. 2.1935, kommunearbejder.
Ingrid Hansen, 10. 4. 1935, portner.
Karen Margrethe Hansen, 6. 11. 1934, viceinspektor.
Mona Annelise Hansen, 22. 8. 1934, kusk.
Erling Svend Hansen, 24. 2.1935, konstruktør.
Ulla Høgh, 23. 4.1935, mejerist.
Sven Rinder Jespersen, 31. 8. 1933, direktør.
Sverre Dan Percy Joensen, 19. 6. 1935, afd. kaptajn.
Inger Juul Johansen, 30. 10. 1934, fængselsbetjent.
Jørgen Bülow Johansen, 15. 5. 1935, portør.
Alice Kronholm Jørgensen, 10. 7. 1935, maskinarbejder.
Ane Marie Jørgensen, 3. 4. 1935, cand, pharm.
Lilian Larsen, 25. 2. 1935, arbejdsmand.
Frantz Jens Flemming Mainz, 26. 3. 1934, restauratør.
Bente Klindt Mogensen, 12. 2. 1935, direktør.
Kirsten Munch, 15. 7. 1933, overassistent.
Dagmar Anelise Moller Nielsen, 6. 10. 1934, vognmand.
Ingrid Kirsten Rasmussen, 9. 8.1935, skipper.
Berthel Stokholm, 24.11. 1935, lervarefabrikant.
Birte Merete Vase, 19. 7. 1935, værkmester.
Svend Johansson Vinquist, 7. 12.1934, matros.

IIB ER KOLLEGIET

Pr. 31. juli 1949 fik gymnasielærer, cand. phil. S. Brok
mann bevilget sin afsked fra Nyborg gymnasium. Skolen tak
ker hr. Brokmann for 32 års dygtig og trofast lærergerning 
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og ønsker ham et langt, lykkeligt otium med rig lejlighed 
til at dyrke sine mange interesser.

Pr. 1. august 1949 blev cand. mag. H. Hartvig-Olsen og 
cand. mag. Erik Pedersen fast ansatte som adjunkter, og 
cand. mag. Willy Olsen, cand. mag. Bodil Prip og cand. mag. 
Nina Sabra konstitueret som adjunkter ved Nyborg gymna
sium.

Pr. 1. oktober 1949 blev adjunkt Sv. E. Jensen udnævnt til 
lektor.

Pr. 1. februar 1950 blev adjunkt ved Nyborg gymnasium 
Aage Brøndum udnævnt til adjunkt ved Aalborg katedral
skole. Skolen takker hr. Brøndum for 5 års dygtigt og in
teresseret arbejde.

Pr. 1. marts 1950 udnævntes adjunkt ved Rønne stats
skole J. Mørup Jørgensen til adjunkt ved Nyborg gymnasium.

Pr. 1. april 1950 bevilgedes der lektor Sv. E. Jensen orlov, 
for at han kunne optage en lærergerning ved Duborgskolen 
i Flensborg.

Gymnasielærer, cand. phil. J. Aagaard: sang i hele skolen, 
dansk r b, 2 a, tysk 2 b, skrivning 3 b pg.

Lektor, frk. M. Buch: engelsk III ns, II ns, 4 a, 3 b, 2 a, latin 
I ns, 4 ab.

Inspektor, adjunkt P. Elkjær: engelsk II m, r a, 4 b, dansk 
I m, I ns, 4 a, latin III ns, II ns.

Inspektor, viceinspektør A. C. Hansen: matematik r a, 4 b, 
2 a, fysik r a, r b, skrivning la, lb, 1 c.

Adjunkt H. Hartvig-Olsen: historie III, II, r b, 4 b, 3 a, 3 b, 
2 a, dansk 3 a, religion II, I m, I ns, 3 a, oldtidskundskab 
II, I m, I ns.

Adjunkt P. Frimann Jensen: naturfag III, II, I, geografi 4 a, 
4b, 2b, la, Ib, naturhistorie 4a, 4b, 2a, 1 c.

Lektor Sv. E. Jensen: fransk II, r, dansk III, II, 4 b, 3 b, 
oldtidskundskab III, religion III.

Adjunkt J. Mørup Jørgensen: fysik III m, II m, I m, 4 a, 3 a, 
2a, 2b, Ib.

Gymnasielærer, frk. K. M. Knudsen: håndgerning 1—3 m, 
engelsk r b, 3 a, religion 2 a, 2 b.
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Adjunkt, frk. Else Larsen: fransk III, tysk Ilins, Ins, ra, 
r b, 4 a, 3 a.

Kst. adjunkt, frk. L. M. Larsen: sygeorlov i skoleåret 1949 
—50.

Gårdinspektor, gymnasielærer Th. Lyngdal: gymnastik alle 
klasser 2 m, naturhistorie r a, r b, 3 a, 3 b, 2 b, 1 a, 1 b. 

Gymnasielærer, fru K. Mortensen: gymnastik med pigerne, 
skolekøkken 4 a, 4 b.

Kst. adjunkt Willy Olsen: engelsk I m, 1 a, dansk lb, 1 c, 
religion 3 b, la, lb, le, gymnastik 2 m, skrivning 
2 ab dr.

Adjunkt Erik Petersen: matematik III m, II m, lins, 3 a, 3 b, 
fysik 4 b, 3 b.

Gymnasielærer Gunnar Pedersen: dansk r a, 2 b, la, geo
grafi r a, r b, 3 a, 3 b, 2 a, 1 c.

Kst. adjunkt, frk. Bodil Prip: matematik I m, Ins, 4 a, la, 
1 c, fysik la, 1 c.

Gymnasielærer H. Roed: tegning, matematik r b, 2 b, 1 b, 
skrivning 2 ab pg„ 3 ab dr., 3 a pg.

Kst. adjunkt, frk. Nina Sabra: engelsk Ins, 2b, 1 b, 1 c, 
fransk I m, I ns.

Rektor K. Stenbjerre: tysk lins, II m, I m, 3 b, kirkehistorie 
4 a, 4 b.

Lektor M. Øllgaard: historie I m, Ins, r a, 4 a, 2 b, la, 1 b, 
1 c, tysk 4 b, 2 a.

—o—

Under lektor Øllgaards ophold i Amerika vikarierede cand. 
mag. frk. Karen Andersen (15. august—15. oktober 1949).

Under viceinspektør A. C. Hansens sygeorlov (1. februar— 
skoleåret ud) har stadsskoleinspektør, eks. faglærer P. Roed- 
Petersen overtaget hans timer i r a, og r b, og adjunkt Mørup 
Jørgensen timerne i 4 b. De resterende timer er fordelt på 
forskellige af skolens lærere.

Do ved lektor Sv. E. Jensens bortrejse ledige timer er 
blevet læst af skolens lærere, således at adjunkt Elkjær har 
overtaget dansk i III, adjunkt Hartvig-Olsen oldtidskund
skab i III, adjunkt Else Larsen fransk i r og gymnasielærer 
Gunnar Pedersen dansk i 4 b.
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III. g. mn.
Dansk: Falkenstjerne I (6. udg.) s. 21—24, 37—40, 94 -96, 

97—98, 111—112, 120—122, 155—159, 189—190, 194- 198, 
216, 218—220, 224 -227, 230—231, 272—275, 276—278, 
296—298, 343--345, 369, 375—376.
Falkenstjerne II (5. udg.) s. 2, 14—15, 59—63, 96—110, 
149—150, 171—173, 199—203, 223—230.
Falkenstjerne III (5. udg.) s. 11—16, 40—41, 90—93, 
306—307, 327—328; Af „Mogens“ (I. P. Jacobsen: Udv. 
noveller v. G. Christensen,, Dansklf., 4. udg.) s. 35—44. 
Hovedværker: Erasmus Montanus, Set. Hansaften-Spil, 
Vildanden. Aksel Jorgensen: Dansk litteraturhistorie.

Historie: Roms historie, Tyskland 843—1939, Stormagterne 
1848—1920, Norden 1814—1939, Samfundskundskab (P. 
Munch) s. 1—131. Tekster: Rosenbergs udvalg af Den 
yngre Plinius’ brevveksling, brev 1—4, 7—22; Frederik 
den Store v. Th. A. Müller, s. 71—82; Kilder til Danmarks 
historie efter 1660, bind IV, v. Hakon Müller, 2. udg., 
s. 72—86. Billeder: Andrup, Ilsøe og Norlund.: Danmarks 
historie i billeder, nr. 23—26, 32, 34 (cf. K. og W. Nor
dens historie, s. 12), 52 a—d, 53, 65; Kierkegård og Win
ding: Nordens historie, 2. udg., s. 114, 131, 148; P. Munch: 
Verdenshistorie II, s. 68—69; Kragelund: Græske kunst
værker, 3. udg., s. 51.

Oltidskundskab: Homer (v. C. V. Østergård): Iliaden I og II; 
Odysseen VI. Kragelund: Græske historikere: Herodot. 
s. 9—15, 27—46, 64—67. Sophokles: Antigone; Platon: 
Apologien; Kragelund: Græske kunstværker, fig. 1, 12, 
19, 33, 38, 41, 44, 48, 49, 50 samt borgen i Tiryns, tempel
stilarterne, Akropolis, Delfi, Olympia, teatret.
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Naturhistorie: Krogh: Menneskets fysiologi (9.—11. udg.). 
Hele bogen undt. s. 95—111, 115—118, 127—133. Kr. Si
monsen: Biologi (8. udg.). Hele bogen undt. afsnittet om 
økologi.

Fysik: Th. Sundorph: Varmelære (7. udg.) s. 17—34; Sun- 
dorph: Lyslære (7. udg.) s. 17—32, 36—43, 46—49, 54— 
56; Sundorph: Elektricitet og magnetisme (7. udg.) s. 1— 
16, 26—33, 68— 75, 87—92, 133—160; Sundorph: Meka
nisk fysik (6. udg.) s. 1- -42, 91—100; Eriksen og Peder
sen: Astronomi (3. udg.) s. 9- 27, 35—38.

Elevøvelser i fysik: Varmefylde for faste stoffer. Isens 
smeltevarme. Vands fordampningsevne. Udvidelseskoeff. 
for glas og messing. Tilbagekastning fra 1 og 2 plane 
spejle. Brændviddebcst. for samlelinser. Goniospektro- 
metret. Boyle-Mariottes lov (Meldes rør). Massefylde for 
glas og sand. Det mat. pendul. Det fys. pendul. Stemme
gaffels svingningstal. Specifik modst. målt ved Wheat
stones lov. Elektromotorisk kraft målt ved kompensa
tion. Joules lov.

Kemi: Rancke Madsen: Lærebog i kemi, kap. 17—30, 37, 
42—43, 59, 62, 64, 72—75, 78, 83—84, 88—89, 95—96.

Matematik: Juni og Ronnau: Lærebog i matematik I, II, III. 
Ifl. kgl. anordning af 9. marts 1935 § 12 B opg. pkt. 4, 
9, 10, 11, 12 samt undersøgelse af y = e* og y = In x, 
14, 18, 19 (kun ellipsen), 23, 2 og 3 af 24, 25, 34, 36, 37.

III. g. ns.
Dansk: som III. g. mn.

Historie: som III. g. mn.

Latin: Cæsars gallerkrig, bog V, kap. 1—37; Cortsen: La
tinsk læsebog II, s. 18—29, 62—74 ø.; Sallust: Catilina 
(Gertz og Drachmann) kap. 50—ud.

Oldtidskundskab: som III. g. mn.

Engelsk: A Midsummer Night’s Dream, Acts I og IV; 100 
English Poems, s. 59—66, 88—97, 115-—120; The Dickens 
Reader, s. 20—34, 88—95; Rebecca Sharp, s. 3—16;

—21 —



A Contemporary Reader, s. 57—60, 64—68, 97—106, 
200—206.

Tysk: Urfaust: Nacht, Abend (Ein kleines------- ), Nachbarin 
Hans, Gretgens Stube, Marthens Garten, Zwinger, Ker
ker; Kabale und Liebe III. Østergård: Tyske digte, 5. 
udg., II: 1—3, 15—18, 21, 24; III: 2, 3, 6; VI: 7; VII: 2; 
Kultur- und Charakterbilder, stk. 5, 9, 11, 13.

Naturhistorie: som III. g. mn.

II. g. mn.
Geografi: Hellnei' og Humlum: Geografi for gymnasiet. Hele 

bogen undt. s. 186—192, 193—194, 197—208, 219—243.

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

d. spr. gymnasium. Hele bogen opgives undtagen afsnit
tene om fosfor og organisk kemi. — Aa. Kampp: Geo
grafisk grundbog. Hele bogen opgives undtagen siderne 
56—62, 95—108.

Matematik: P. Mogensen: Mindre lærebog i matematik § 4, 
7—11, 14, 16—22, 24—36, ind.

Realklassen.
Dansk: a-kl.: En glad gut. Hakon Jarl. Clausen og Hansen: 

Dansk læsebog for realklassen, 6. oplag, s. 33—37, 40—43, 
91—111, 116—121, 148—171, 221—231.
b-kl.: Hakon Jarl, Synnøve Solbakken. Hansen og Hel
toft: Dansk læsebog V, 2. opl., s. 2—6, 9—14, 28—30, 
34—47, 54—56, 58—77, 94—106, 144—160, 162—166, 
169—172, 206—222.

Engelsk: a-kl.: Otto Jespersen: Engelske læsestykker, 17. opl., 
s. 92—ud.
b.kl.: samme bog, s. 87—142, 149—171.

Tysk: a- og b-kl.: Lasthein og Skov: Deutch für die Real
klasse (1945), stk. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 21, 22, 
26, 27, 29.



Fransk: a- og b-kl.: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynder
bog, s. 55—94, 105—115.

Regning og matematik: a- og b-kl.: Jessen og Smith: Mate
matik for realklassen (eksponentielle ligninger). Friis- 
Petersen og Jessen: Regnebog for realklassen.

Naturlære: a- og b-kl.: Sundorph: Fysik for realklassen 
I og II.

Historie: a- og b-kl: Strehle: Tre imperier. Fra 1870—1948. 
P. Munch: Mindre samfundskundskab, 14. opl., s. 1—39, 
45—50.

Geografi: a- og b-kl.: K. Bruun: Geografi for realklassen. 
Fra Kul til Færdselen og dens geografiske forudsæt
ninger.

Naturhistorie: a- og b-kl.: Balslev og Andersen: Zoologi for 
realklassen. Balslev og Simonsen: Botanik for real
klassen.

//. m.
Dansk: a-kl.: Søstrene på Kinnekullen. Clausen og Hansen: 

Dansk læsebog III, 9. udg., s. 56—63, 66—80, 116—122, 
128—142, 179—190, 191—210, 216—229, 242—264, 287— 
290 ø., 295—302. P. Christensen: Svensk læsebog, 15. udg., 
s. 48—64 ø., 85—97.
b-kl.: En glad gut. Søstrene på Kinnekullen. Hansen og 
Heltoft: Dansk læsebog IV, 3. opl., s. 15—19, 100-—126, 
134—135, 146—158, 236--246, 259—263, 266—282. P. Chri
stensen: Svensk læsebog, 18. udg., s. 5—11, 27—35, 64— 
68, 83—95.

Engelsk: a-kl.: O. Jespersen: Engelsk 4 v. Sv. Brüel (19. udg.) 
s. 1—12, 13—15, 28- 39, 45—47, 49—57, 59—66, 68—84. 
b-kl.: O. Jespersen: Engelske læsestykker, 16. udg., stk. 
1 _4( 8—10, 26—36, 38—73, 85—110, 120—162.

Tysk: a-kl.: Kaper og Nielsen: Deutch III, 4. udg., stk. 1, 3, 
4, 6—8, 11, 12, 16—18, 20, 22, 23, 25—29, 32, 35, 39, 40, 43. 
b-kl.: samme bog, stk. 1—13, 15—19, 22—23, 26, 30—35.

Historie: a- og b-kl.: Ejler Møller: Verdenshistorie for mel
lemskolen II. Tiden 1815—1939.

—23—



Geografi: a- og b-kl.: C. C. Christensen: Geografi for mel- 
melskolen II, 16. og 17. udg. Fra Amerika til Aim. geo
grafi (undt. Sydamerika).

Naturhistorie: a - og b-kl.: Stockmarr og Boving Petersen: 
Zoologi II. Fra Orme og bogen ud. Mennesket.
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV.

Fysik: a- og b-kl.: Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen II.

Regning og matematik: a-kl.: Pedersen og Rotting: Mellem
skolens regnebog IV. Jessen og Smith: Aritmetik for 
mellemskolen III. Juul og Ronnau: Geometri for mellem
skolen, § 120—159 incl, 
b-kl.: Petersen og Rotting: Mellemskolens regnebog IV. 
Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen III (~ sæt- 
niger om hele tal, decimaltal). Foldberg: Geometri for 
mellemskolen, stk. 108—133 incl. ( =- stk. 114 og det med 
petit trykte).

Latin: Mikkelsen: Latinsk læsebog, 11. udg., s. 27—45 (incl. 
kap. XXVIII).
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AF SKOLENS DAGBOG

Undervisningen har i det forløbne år været inspiceret 
af lektor Due, lektor Rossen, lektor Oscar Nielsen, lektor 
Borup Jensen og vicegymnastikinspektør, frk. Martha 
Christensen.

Eleverne i gymnasieklasserne og realklasserne har 
valgt repræsentanter til et elevråd (formand: Birgit Al- 
green-Jensen, III ns), der har fungeret som et udmærket 
bindeled mellem skolens ledelse og eleverne.

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

Ungdommens naturvidenskabelige forening, Nyborg af
deling, har afholdt tre studiekredse: 1. Kemiens begyn
delsesgrunde (leder adj. Brøndum), 2. Radioteknik (leder 
lærer Aaby), 3. Mikrobiologi (adj. Frimann Jensen).



På kostafdelingen har eleverne i I. g. deltaget i et hus
holdningskursus under ledelse af husholdningslærerinde, 
frk. Inge Jensen; smst. har været afholdt et sykursus for 
eleverne i II. g., under ledelse af eksam. håndgernings
lærerinde, fru Friis Nielsen.

Cirkulus Musicus, skolens musikkreds, der er startet 
af musikinteresserede elever under mottoet: „Klassisk mu- 
sig er for alle“, har under en energisk ledelse gennemført 
en strålende sæson med velvillig medvirken af bl. a. pia
nistinden fru Dupont Frederiksen, organist Kay Hansen, 
adjunkt Gad, Odense Katedralskole, adjunkt Hæstrup, St. 
Knuds gymnasium, og gymnasielærei* Aagaard.

Gymnasielærer Aagard har arbejdet 2 timer om ugen 
uden for skoletiden med korene og orkesteret, og møde
procenten til disse frivillige timer har været meget fin.

Også violinundervisningen for interesserede elever hai’ 
givet godt resultat; der øves flittigt, og der er ingen for
sømmelser. Instrumenterne er for størstedelen skolens, 
men flere elever har anskaffet instrumentel* selv, således 
at skolens instrumenter kan stå til rådighed for nye ele
ver. Formålet med undervisningen er at styrke musik
interessen blandt eleverne og at sikre en stadig tilgang 
til skolens orkester, som er et værdifuldt led i skolens 
forskellige festarrangementer. Undervisningen i violinspil 
har været varetaget af gymnasielærer Aagaard og musik
direktør Johs. Kruse.
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For de elever, som har ønsket at øve sig i klaverspil, 
har skolen stillet klaveret i skolens sangsal til rådighed 
i eftermiddagstimerne, og mange har benyttet sig heraf.

Uden for skoletid nar under ledelse af skolens gymna
stiklærere (gymnasielærer Lyngdal og fru K. Mortensen 
samt adjunkt Willy Olsen) været trænet i gymnastik og 
idræt. 71 elever har bestået svømmeprøver, og 29 har 
taget skoleidrætsmærket.

Der har desuden været lejlighed for eleverne til at 
spille badminton og bordtennis.

Radiofoniens skoleudsendelser har været aflyttet, så
ledes at hver af skolens klasser har fulgt en eller flere 
af serierne.

Nyborg Folkebibliotek (leder: bibliotekar I. Brandt Pe
tersen) har igen i år afholdt en række biblioteksøvelser 
med skolens elever. Skolen takker biblioteket for den ud
mærkede undervisning.

Sparemærker. I året 1949—50 er der solgt sparemær- 
ker for 6460,00 kr., hvilket er en betydelig fremgang, som 
for en del skyldes den såkaldte formålsopsparing, hvor 
eleverne kan få lejlighed til inden for et kortere tidsrum 
at opspare penge til ferierejser, cykler, fodbold og desl. 
og derigennem forholdsvis hurtigt se resultatet af deres 
sparevilje.

For at fremme sparsommeligheden giver Sparekassen 
for Nyborg By og Omegn børnene en præmie på kr. 1,00, 

—27—



hver gang de har købt for 25 kr. sparemærker. Endvidere 
skænker sparekassen hvert år nogle bøger, der fordeles 
blandt sparerne efter lodtrækning.

I sommerferien lå elever fra r. a. i lejr på Fanø med 
lektor Øllgaard, og r. b. var på cykletur på Bornholm 
med gymnasielærer Roed.

Skolen har i årets løb fået en række gaver. Sparekas
sen for Nyborg By og Omegn har ved forskellige lejlig
heder stillet penge til skolens rådighed, Fyens Stifts 
Kommunefond har skænket et klaver, og fra tidligere 
og nuværende elever samt forskellige institutioner og 
virksomheder har vi modtaget bøger og præparater til 
skolens samlinger.

Skolen retter en hjertelig tak til alle giverne.

15. august: Skolen begynder; rektor tiltræder sit embede 
efter 10 måneders sygdom, kst. adjunkt Willy Olsen (fra 
Nyborg), kst. adjunkt, frk. Bodil Prip (fra Odense) og 
kst. adjunkt, frk. Nina Sabra (fra København) bydes 
velkommen på skolen.

23. august: 34 elever og lærere overværei1 en fransk teater
forestilling (Moliére: Le mariage force og Holberg: 
Didier le Terrible) på Odense teater.

29. august: Skoleskovtur til Kerteminde for mellemskoleklas
serne med det traditionelle program („røvere og sol
dater“, fodbold- og langboldkampe, konkurrencer o. s. v.).

6. —10. september: II m. 4- ns. på geologisk-historisk eks
kursion til Bornholm under ledelse af adjunkt Frimann 
Jensen. På hjemturen aflægges besøg på atomudstillin
gen i København.
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8. —10. september: I m. og I ns. pä en litterær-historisk tur 
til Midtsjælland under ledelse af adjunkt Elkjær og ad
junkt Hartvig-Olsen.

8. —11. september: Realklasserne på Københavnertur under 
ledelse af gymnasielærerne Gunnar Pedersen og Roed. 
En del af eleverne er indkvarteret hos medlemmer af 
Nyborg Hjemstavnsforening.

10. september: Forældredag på kostafdelingen.
13. september: 66 elever og lærere til koncert (Wiener Sän

gerknaben) i Odense.
14. september: 2. og 3. m. sælger hostblomster. Salget, der 

som sædvanligt organiseres af adjunkt Elkjær, indbringer 
853,00 kr.

14. september: Skolen har besøg af miss E. M. Pugsley, der 
læser op for eleverne i real- og gymnasieklasser.

17. —18. september: Skolen deltager under ledelse af gymna
sielærerne fru K. Mortensen og Th. Lyngdal samt adjunkt 
Willy Olsen i de fynske gymnasieskolers idrætsstævne 
i Svendborg og vinder i fodbold og placerer sig pænt i 
pigehåndbold.

17. —19. september: Under ledelse af adjunkt Hartvig-Olsen 
er 3. m. a. i weekend-lejr på Tåsinge.

29. september: Skoleidrætsdag i strålende vejr. Flere skole
rekorder bliver forbedret, og r. vinder både i pigehånd
bold og fodbold. Et fremragende langboldhold fra Svend
borg statsgymnasium gæster os under ledelse af adjunkt, 
frk. Holt og sejrer over vort hold med 72—14.

30. september: Afskedsfest for lektor, frk. Buch, der har øn
sket at fratrædc som daglig leder af kostafdelingen. — 
Skolekommissionen og eleverne overrækker frk. Buch 
mindegaver.

11. oktober: Efter morgensangen hylder skolen elev i 3. a. 
Ib Vagn Hansen, der har modtaget Carnegiefondens be
lønning for at redde en dreng fra druknedøden.

12. oktober: Skolen køber grund til lejrhytte i nærheden af 
Kissendrup, 12 km fra Nyborg.

12. oktober: Under ledelse af adjunkterne Brondum og Fri
mann Jensen aflægger I m, II m, III m besøg på atom
udstillingen og Blumensaadts fabriker i Odense.
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24. oktober: Hr. Sv. E. Jensen taler efter morgensangen om 
F. N.s arbejde. Rektor byder lektor Øllgaard velkommen 
hjem fra Amerikarejsen.

25. oktober: Forfatteren Sir Paul Dukes fra British Council 
causerer vittigt og elegant for de nysproglige gymna
siaster.

30. oktober: Mellemskolen til skolesceneforestilling („Elver
høj“) på Odense teater.

31. oktober: Adjunkt ved Mariestad gymnasium K. Johannes
son, der i 14 dage udveksles med adjunkt Sv. E. Jensen, 
bydes velkommen på skolen.

3. november: Rektor mindes ved morgensang kaptajn Carl 
Knudsen på hans begravelsesdag. Udgået fra Nyborg 
realskole glemte han aldrig sin gamle skole og skænkede 
den i årenes løb mange værdifulde gaver.

4. november: „Nonne-bal“ på kostafdelingen.
9. november: Ekspeditionssekretær i undervisningsministeriet 

P. Danneskiold-Samsøe aflægger besøg på kostafdelingen.

12. november: Skolen tager afsked med läroverksadjunkt Jo
hannesson, der har nået at give timer i alle skolens klas
ser og ved sin færden blandt os har bidraget til at knytte 
båndene mellem de to venskabsbyers gymnasier.

17. november: Skolen hylder hr. Sv. E. Jensen i anledning af 
hans udnævnelse til lektor.

17. —20. november: III på museums- og teatertur til Køben
havn under ledelse af adjunkt Brøndum.

18. november: „Fyens stifts kommunefond“ bevilger skolen 
penge til indkøb af et klaver, der stilles til disposition 
for eleverne uden for skoletiden.

2. december: Nyborg byråd udskriver arkitektkonkurrence 
om en ny gymnasiebygning.

6. december: Forstander, cand. theol. Asger Holm taler for 
III—II „Ei- kirken en fortidslevning eller en levende 
kraftkilde?“

8. december: Rejsesekretær Johansen fra Dansk Vandrelaug 
holder filmsforedrag for elever fra I, r, 4. m og 3. m.

10. december: Underholdning og bal for mellemskoleklasser
nes elever.
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16. december: Festlig sammenkomst på kostafdelingen, hvor 
alumnerne opforer Sv. Clausens Goethe-sketch og 
„Skærmydsler“.

17. december: Gymnasiebal.
21. december: Skolens kor og orkester optræder om eftermid

dagen på „De gamles hjem“.
21. december: Julestue for III—II med pastor Hindse-Nielsen 

som taler.
22. december: Den traditionsprægede juleafslutning med ind

budte gæster og med medvirken af gymnasielærerne 
Aagaard og Gunnar Pedersen samt skolens kor og 
orkester.

20. januar: Kaptajn Røder fra Dansk skibsadoption taler for 
m. og r. om de danske sømænds indsats under verdens
krigene.

27. januar: Elevernes afskedsgilde for adjunkt Brøndum.

28. januar: Skolesceneforestilling på Odense teater (Leck 
Fischer: „Syndebukken“).

31. januar: Skolen tager afsked med adjunkt Brøndum. — 
Rektor, adjunkt Frimann Jensen og Børge Dyhre, III m., 
taler, eleverne overrækker en gave, og hr. Brøndum 
takker.

6. februar: III overværer en retshandling på domhuset.

8. februar: Skolen har besøg af medlemmer af „Margrethe- 
koret“ fra Flensborg, hvoraf nogle er indkvarteret hos 
skolens elever.

13. februar: Rektor udtaler mindeord om undervisningsmini
sfer Hartvig Frisch.

22. februar: Skolekoncert for elever fra 3. m. — III g. ved 
Odense byorkester.

23. februar: Forældremøde (ca. 250 deltagere) med følgende 
program:

1. Elever fra 1. m. under ledelse af adjunkterne Bodil Prip 
og Nina Sabra opførei- på engelsk små dramatiske scener.

2. Under ledelse af gymnasielærer Johs. Aagaard viser nogle 
elever, hvad de har fået ud af den af skolen arrangerede 
undervisning i musik uden for skoletiden.

3. „Hvad er en lejrskole?“ — kort filmsforedrag af adjunkt
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Frimann Jensen i anledning af, at Nyborg gymnasium 
snart får sin egen iejrskolebygning.

4. Forskellige meddelelser, bl. a. om almindelig skolebespis
ning — efter en kort drøftelse vedtager forsamlingen, 
at man ikke ønsker almindelig skolebespisning.

2. marts: Adjunkt J. Mørup Jørgensen (fra Rønne statsskole) 
bydes velkommen.

8. marts: Rektor mindes ved morgensang skolens tidligere 
elev (student fra 1946), flyverløjtnant Jens Hindse-Niel- 
sen, der dagen før havde sat livet til ved en flyveulykke.

9. marts: Drs. J. van Weeren, lektor ved Bussum Lyceum, 
besøger skolen og overværer nogle undervisningstimer.

9. marts: Skolefest i teatersalen. Opførelse af Gogols „Revi
soren“ (instruktør: hr. Gunnar Pedersen) og bal.

17. marts: Skolelægen taler til 4. m. om seksuel hygiejne.

17. marts: 56 lærere og elever til „Barberen i Sevilla“ på 
Odense teater.

18- marts: Blandt de ved arkitektkonkurrencen om en ny 
gymnasiebygning indkomne 59 forslag tildeler dommer
komiteen arkitekt Jørgen Stærmoses projekt første
præmien.

24. marts: Eleverne holder afskedsgilde for lektor Sv. E. 
Jensen.

30. marts: Skolen tager afsked med lektor Jensen; rektor 
taler på skolens vegne, lektor, frk. M. Buch som repræ
sentant for kollegerne, og formanden for elevrådet Birgit 
Algreen-Jensen og Egon Koch Jensen, 3. b., takker på 
elevernes vegne og overrækker gaver. Til slut taler lek
tor Jensen.

31. marts: Adjunkt Elkjær tiltræder som skolens inspektor, 
og gymnasielærer Roed overtager den sygemeldte vice- 
inspektør Hansens inspektionsforretninger.

15. april: Skolens orkester medvirker ved en radioudsendelse.

19. april: Skolens forældrekreds indstiller følgende forældre
repræsentanter til skolekommissionen: formand Th. Aa- 
gaard, maskinmester Chr. Petersen og cand. pharm. Axel 
V. Jørgensen.
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22. april: Odense Katedralskole og Nyborg gymnasium afhol
der fælleskoncert i teatersalen i Nyborg. Under ledelse 
af adjunkt Helge Gad og gymnasielærer Johs. Aagaard 
fremføres et stort og afvekslende program under med
virken af Odense Katedralskoles kammerkor, Nyborg 
gymnasie- og mellemskolekor, skoleorkestret og med 
Kirsten Torp-Pedersen som klaversolist. Derefter dans.

24. april: Nyborg byråd vælger maskinmester Chr. Petersen 
som gymnasiets forældrerepræsentant i skolekommis
sionen.

26. april: Fælleskoncerten gentages i Odense.
2. maj: Miss E. J. George, 13. A. (Oxon) aflægger skolen 

besøg.

KOSTAFDELINGEN FOR PIGER

Kostafdelingen for piger er isæi' bestemt for elever i 
gymnasieklasserne. Den har til huse i en moderne byg
ning, specielt opfort til dette formål, ca. et kvarters gang 
fra skolen, nær skov og strand, og rummer 18 eneværel
ser cg 3 dobbeltværelsei’ samt boliger for de inspektions
havende lærerinder (adjunkt, frk. Nina Sabra, og adjunkt, 
frk. Bodil Prip — sidstnævnte afløses 1. august 1950 af 
plejemor, frk. Elisabeth Erhardi).

Husholdningen forestås af eksam. husholdningslærer
inde frk. Inge Jensen.

Betalingen for fuldt ophold udgør kr. 1800,00 årlig, der 
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.

Ved ansøgning på skemaer, der fås ved henvendelse til 
skolens rektor, nedsættes opholdsafgiften på grund af 
statstilskud til følgende beløb:
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Skatteindtægt Årlig opholdsafgift
Indtil 4,000 kr. incl.................. 600 kr.

4,050— 5,000 ....... 675
5,050— 6,000 ....... 750
6,050— 7,000 ....... 825
7,050— 8,000 ....... 900
8,050— 9,000 ....... 975
9,050—10,000 M M ........ ....... 1,050 M

10,050—11,000 »» M ........ ....... 1,125 M

11,050—12,000 1» M ........ ....... 1,200 >»

12,050—13,000 ,1 »» ........ ....... 1,300 H

13,050—14,000 M M ........ ....... 1,400 M

14,050—15,000 M M ........ ....... 1,525 M

15,050—16,000 M M ........ ....... 1,650 M

over 16,000 M M ........ ....... 1,800 M

Kostafdelingen råder over enkelte hele og halve fri
pladser, der tildeles dygtige elever i III. og II. g.

Nogle kostelever er anbragt i værelser i nærliggende 
villaer. Disse elever, der efter de gældende regler ikke 
kan få statstilskud til betaling af opholdet, spiser på 
kostafdelingen og er underkastet det samme tilsyn og de 
samme regler som de, der bor på selve kostafdelingen.

Nærmere oplysninger angående kostafdelingen fås ved 
henvendelse til rektor.

KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE

Skolens timeplan lægges med henblik på, at eleverne 
konfirmeres i det efterår, de går i 4 m.
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ORDENSREGLER

Af skolens ordensregler fremhæves følgende bestemmel
ser:

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.

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 gård
inspektor, men kun efter skriftlig anmodning fra hjem
met.

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 erstattede af hjemmet.

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

Det tilrådes kun at anskaffe bøger for eet år ad gangen 
og at forevise faglæreren bogerne, for der skrives navn i 
dem. Køber man brugte bøger, bor man passe på, at disse 
ikke er af ældre, ubrugelig udgave.

Fælles for begge linier.
1. gym nasieklasse.
Dansk: Aksel Jorgensen: Dansk litteraturhistorie. Falken

stjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur, 
1. bind. Erik Oxenvad: Vort sprog I—II (sidste udg.). 
Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog (sid
ste udg.). Hovedværker efter aftale.

Oldtidskundskab: Holten-Bechtolsheim: Græsk mytologi; sm.: 
Græske sagn. C. V. Østergaard: Iliaden og Odysseen i 
udv., kommentarer til begge. A. Kragelund: Græske 
historikere. A. Kragelund: Græske kunstværker i tekst 
og billeder.

Historie: P. Munch: Verdenshistorie I—II (8. udg.). Kierke
gaard og Winding: Nordens historie. Andrup, Ilsoe og 
Nørlund: Danmarks historie i billeder.

Fransk: Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog. 
C. F. Jung: Fransk læsebog for gymnasiet. N. Chr. Niel
sen: Fransk skolegrammatik. Sm.: Franske stiløvelser 
(sætninger).

2. gymnasieklasse:
Dansk: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk lit

teratur II (sidste udg.). Hovedværker efter aftale.
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Oldtidskundskab: Sof Okies: Antigone. Euripides: Medeia.
Historie: P. Munch: Verdenshistorie III og IV (8. udg.).
Fransk: „Marianne“, udvalg af Ch. Seignobos. Tage Bruel: 

Moderne franske forf. II. Kursorisk efter aftale.

3. gymnasieklasse.
Dansk: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk 

litteratur III (sidste udg.).
Oldtidskundskab: Udvalg af Platos skrifter — ved Otto Foss 

og Per Krarup.
Historie: P. Munch: Samfundslære (13. udg.).
Naturfag: A. Krogh: Menneskets fysiologi. Simonsen: Bio

logi: for gymnasiet v. M. Lund (8. udg.).

Nysproglig linie.
t. gymnasieklasse.
Engelsk: Ad. Hansen: Engelske stiløvelser for gymnasiet. 

Lund-Bredsdorff: Engelsk grammatik. Helweg-Møller: 
Modern prose, vol. II. Georg Bruun: Modern Plays and 
Dialogues. Stigaard: Dickens Reader.

Tysk: Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellem
skolen; do.: Tyske stiløvelser for realklassen og Ins. Ka
per: Tysk sproglære (20. udg.). Carl Gad: Moderne tyske 
noveller I—II.

Latin: Mikkelsen: Latinsk læsebog (11. udg. v. A. Strehle). 
L. Høeg: Cæsar og andre forf. L. Høeg: Gloser og for
klaringer til Cæsars gallerkrig III, IV og V. V. Nielsen: 
Latinsk sproglære.

Matematik: Poul Mogensen: Mindre lærebog i matematik. 
A. K. Erlang: Fircifrede logaritmetavler (udg. C).

Naturfag: J. K. Eriksen: Fysik og kemi for det sproglige 
gymnasium. C. C. Christensen: Atlas for mellemskolen 
med og uden navne.

Gyldendals ordbøger: Engelsk-Dansk, Dansk-Engelsk, Tysk- 
Dansk, Dansk-Tysk, Fransk-Dansk, Latin-Dansk.

—37—



2. gymnasieklasse.
Engelsk: Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets 

øverste klasser. Thackeray: Rebecca Sharp and the Craw
leys. Kipling: The Light that Failed. Østerberg: A Hun
dred English Poems (5. udg.). Ehlern Moller og Rosen
meier: A Contemporary Reader. K. Bredsdorff: From 
Beowulf to Kipling.

Tysk: Schiller: Wilhelm Tell. Sigtryggsson og Rossen: Deut
sche Kultur u. Charakterbilder.

Latin: S. P. Cortsen: Latinsk læsebog, II del.
Naturfag: Aa. H. Kampp: Geografisk grundbog.

3. gymnasieklasse.
Engelsk: Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream (edited 

by O. J. Madsen).
Tysk: Goethe: Faust. Ostergaards kommentarer til samme. 

Ostergaard: Tyske digte.
Latin; Sallust: Catilina (v. Gertz og Drachmann).

Matematisk-naturvidcnskabelig linie.

I. gymnasieklasse.
Matematik: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I—II. Juul 

og Ronnau: Matematiske opgaver I—II. A. K. Erlang: 
Fircifrede logaritmetavler (udg. C).

Fysik: Th. Sundorph: Varmelære (7. udg.) Th. Sundorph: 
Lyslære (6.—7. udg.). Th. Sundorph: Elektricitet og 
magnetisme (7. udg.).

Kemi: E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi.
Naturfag: Hellner og Humlum; Geografi for gymnasiet. — 

C. C. Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen 
og højere skoler med og uden navne.

Engelsk: Helweg-Møller: Modern prose (eng. forf. f. gymn. 
nr. 9). Ring og Mouridsen: On England and the English.

Tysk: S. Sigtryggsson: Tyske læsestykker for det mat. gym
nasium.
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2. og 3. gymnasieklasse.
Matematik: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik III. Juni 

og Rønnau: Matematiske opgaver III.
Fysik: Eriksen og Pedersen. Astronomi (3. udg.). Th. Sun- 

dorph: Mekanisk fysik.

Dimission og translokation afholdes lørdag den 24. juni 
kl. 10 i riddersalen på Nyborg slot.

Det nye skoleår begynder tirsdag den 15. august kl. 9.

K. STEN BJERRE
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