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Nyborg kommunale Gymnasium er en fuldstændig, høj
ere almensko’e i overensstemmelse med almenskoleloven af 24. 
april 1903. Den omfatter en fireårig mellemskole, en etårig re
alklasse og et treårigt gymnasium med en nysproglig og en ma- 
tcmatiskLnaturvidenskabelig rebning.

Optagelsesbetingelser.
For at blive optaget i 1. mellemskoleklusse må eleverne 

bestå en optagelsesprøve, hvortil de vigtigste krav er (kgl. 
anordn, af 19. juni 1903):

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, fly
dende og forstandig oplæsning af et stykke læst prosa; des
uden skal han (hun) prøves i oplæsning af et stykke ulæst, 
fortællende prosa, som efter indhold og sprogform maa anta
ges at ligge inden for hans alderstrins sædvanlige fatteevne, 
og vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen maa han, 
vejledet ved eksaminators spørgsmål, kunne genfortælle, hvad 
han har lært, og vise, at han forstår 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 vi
se, at han har forstået dem. Ved samtale paa 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 
vigtigste ordklasser og deres bøjning.

Anm. Ved cirk. af 22. juni 1903 har ministeriet fast
sat omfanget af fordringerne i grammatik. Eleven må ken
de navneord, kendeord, tillægsord, udsagnsord og de lettest 
forståelige stedord, nemlig personlige, påpegende og ejendoms- 
stedord (derimod udelukkes helt de ubestemte). Biorcl og for
holdsord medtages ikke. Navneordenes, tillægsordenes og ud
sagnsordenes bøjning læres (de sidste dog kun i usammen
satte tider i handle- og lideform). Man bør for alle ordklas
sers vedkommende holde sig til den regelmæssige bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han må uden væsentlige fejl i ret- 
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skrivningen kunne skrive et i omfang passende stykke, som 
dikteres langsomt for ham med angivelse af skilletegnene, 
og som ikke indeholder sjældne ord eller ordforbindelser. 
Fremdeles må han være nogenlunde øvet i at kunne gengi
ve i skrift et ham fortalt eller langsomt forelæst, fortællende 
stykke, som ikke er synderlig langt, og hvis sætningsbyg
ning og indhold er let fatteligt.

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundt
lig. Eleven må kunne den lille tabel med sikkerhed og ha
ve 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 end
videre have kendskab til brøkbegrebet i almindelighed og 
kunne addere og subtrahere ensbenævnte brøker. Han må og
så 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 udføre 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 op
tagelse (cirkulære af 22. juni 1903).

For udenbys elever ønsker skolen en udtalelse fra barnets 
hidtidige skole.

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

Optagelsesprøven til 1. melicmskoleklasse afholdes i sid
ste halvdel af juni måned.

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

Realeksamen kræves ved ansættelse på de fleste konto
rer, i banker dg 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 optagelsesprøve, der 
normalt afholdes i slutningen af juni. Ønsker man at blive 
optaget i nysprogligt gymnasium, må man have bestået mel
lemskolens latinprøve inden skoleårets begyndelse. Elever med 
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alm. forberedelseseksamen må desuden bestå tillægsprøver i 
svensk (50 sider) og kemi (mellemskolens pensum).

Fælles for de to retninger i gymnasiet er fagene: dansk, 
fransk, historie, religion, oldtidskundskab, sang, gymnas ak og 
fysiologi. Paa nysproglig linie er hovedfagene tysk, engelsk og 
latin,, og desuden undervises der i de to første klasser i ma
tematik og naturfag. Paa matematisk linie er hovedfagene ma
tematik, 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 juridisk 
eller statsvidenskabelig embedseksamen, skoleembedseksamen 
i sprog og historie, teologisk eller medicinsk embedseksamen. 
Desuden vælges nysproglig retning af mange, der ikke øn 
sker at læse videre ved de højere læreanstalter, men efter 
studentereksamen vil ud i praktisk virksomhed.

Den. niatematisk-naturvldenskabelige linie giver adgang til 
at studere ved Danmarks tekniske højskole eller læse til sko
leembedseksamen ved det matematisk-naturvidenskabelige fa
kultet. Til lægestudiet giver den fuldt saa godt, til det ju
ridiske og statsvidenskabelige studium lige saa godt et grund
lag som den nysproglige linie; den er desuden den naturlige 
vej for dem, der ønsker at uddanne sig ved Landbohøjsko
len, Farmaceutisk Læreanstalt, Tandlægeskolen, Officerssko
len, Akademiets arkitektskole o. s. v.

Et barn med gode evner kan klare undervisningen i mel
lemskolen. og realklassen, men for at folge med i gymnasiet 
kræves der ikke blot, at eleven, har gode forkundskaber og er 
flittig, men. ogsaa, at han er moden og velbegavet.

Valgfrie fag. o o
I 4- mellemsko'.eklasse er latin valgfrit fag. Elevens fo.- 

ældre bestemmer, om eleven skal følge undervisningen i det
te fag, men skolen forbeholder sig at nægte en elev ret til 
at deltage i latinundervisningen, hvis den mener, at han bø: 
koncentrere sig om de øvrige fag. I latin timerne får de ikke- 
latinlæsendc elever engelsk, dansk, tysk og matematik.

I realklassen er fransk valgfrit fag. Her gælder de sam
me betingelser som ved latinundervisningen i 4. ml I fransk
timerne får de ikke-fransklæsendc elever engelsk, tysk og reg
ning.

For pigerne i realklassen er tillige matematik (med reg
ning) valgfrit fag; det kan helt bortvælges eller erstattes med 
faget pigeregning.

5



Skolepenge.
For elever, hvis forældre bor i Nyborg kommune eller 

i kommuner, der har overenskomst med Nyborg kommune, 
er skolegangen gratis i alle skolens klasser.

Andre elevér betaler i mellemskolen 15,00 kr., i realklas
sen 20,00 kr. om måneden for undervisningen. I gymnasie
klasserne betales efter statsskolernes regler, —• for tiden 1. 
aug. 1949 til 31- marts 1950 flg.:

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

10,050—11,000 - .' . . 8 - 75 -
11,050—12,000 - . . . 10 - 00 -
12,050-13,000 - ... 11 - 25 -
13,050—14,000 - . . .12 - 50 -
14,050—15,000 - . . . 13 - 75 -
15,050—16,000 - ... 15 - 00 -
16,050-17,000 - . . .16 - 25 -
17,050—18,000 - . . . 17 - 50 -
18,050—19,000 - ... 18 - 75 -
19,050—20,000 - . . . 20 - 00 -
20,050—21,000 - ... 21 - 25 -
21,050—22,000 - . . .22 - 50 -
22,050—23,000 - . . . 23 - 75 -
23,050 og derover ... 25 - 00 -

Ved beregning af skoleafgiften gælder, at hvis en forsør
ger har flere end 1 barn, som ved afgiftsårets begyndelse er 
under 15 år, eller som er over denne alder og er elev i en 
højere almenskole, nedsættes skatteindtægten med 1,000 kr. 
for hvert barn udover det første; dog kan ingen skatteind
tægt over 4,000 kr. nedsættes under 3,050 kr.

Skoleafgiftens beregning foretages i henhold til de hos 
skatterådene indhentede oplysninger af et afgiitsråd, som be
står af skolens rektor, formanden for Nyborg købstads sko
lekommission og en repræsentant for forældrene, for tiden 
overlæge, dr. med. Martin Olesen, Nyborg.

Skolebøger, o
1 mellemskole og realklasse leveres bøger og andet un

dervisningsmateriel gratis til elever, hvis forældre er bosidden
de i Nyborg kommune eller i kommuner, der har overens
komst med Nyborg kommune.
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I gymnasieklasserne må .eleverne selv anskaffe bøger og 
andet undervisningsmateriel. I særlige tilfælde kan der’dog ef
ter derom indgiven ansøgning til Nyborg købstads skolekom
mission ydes boghjælp til elever, hvis forældre bor i Nyborg 
kommune; andre elever henvises til at søge forældrenes opt- 
holdskommune derom.

Karakterskalaen. .,
Kgl. anordning af 6- februar 1943 indeholder flg. bestem

melse:
Enhver bedømmelse skal udtrykkes ved en af følgende 

karakterer; ug, ug-:-, mg-, mg, mg-^, gj-, g, g-^ tg i , tg, 
tg-’-, mdl—, mdl. Dersom et 1 lertal af bedømmere er enige 
om, at eksaminanden overhovfedet 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 årskarakte
rerne og eksamenskaraktererne: ug = 15, ug-:-= 147b, mg+ = 
14y3, mg= 14, mg4-= 13%, g4-= 12%, g = 12, = 10%, tg%
= 91/3, tg = 8, tg-^ = 51/3, mdl4- = 2%, mdl = 0, slet = 16.

Eksamen 1948.
Til at bestå eksamen kræves følgende middeltal (såvel! 

af årskarakterer som af eksamenskarakterer):
Studentereksamen...............................11,25
Realeksamen...................................... 11,00
Mcllemskoleeksamen .......................10,75

A. Studentereksamen.
mat. nat. 1 - ’

Hans Gunnar Hansen, gårdejer, Bovense.
Carl Bent Jensen, arbejdsmand.
Ove Munch, overassistent.
Preben Elef Olsen, overbetjent.
Axel Rischel, sognepræst, Kullerup.
Viggo Schon, afd. gårdejer, Humble. ‘ ’

1 fik mg+ (14,46), 2 mg (14,15, 14,07), 2 mg-:- (13,60 
13,56), 1 gi (12,66).

ns.
Hans Jørgen Lunde, gårdejer, Skydebjerg. • '
Inger Nielsen, arkitekt, Kædeby.
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Agnes Othilie Rasmussen, gårdejer, Kogsbølle. 
Karen Lise Vefling, tandlæge.

1 fik ug-:- (14,51), 2 mg-^ (13,47, 13,03), 1 g+ (12,77).

B. Realeksamen.
a-kl.

Alma Alice Albrechtsen, kommunearbejder.
Arne Burkal, kommunearbejder.
Åge Hansen, forretningsfører.
Erik Bertelsen Hansen, fiskehandler.
Merete Hauge, redaktør.
Elinor Margit Jensen, gartner.
John Jørgen Jensen, kommunearbejder.
John Jønsson, lokomotivfører.
Margit Kongsted, urmager.
Birthe Inge Nielsen, bademester.
Palle Riisgård Nielsen, lokomotivfører.
Else Pedersen, cigarhandler.
Inge Ruth Poulsen, radioforhandler.
Walther Louis Hjalmar Schon, maskinarbejder.
Birgit Vestergård, maler.
Inger Margrethe With, kredslæge.

3 fik mg--- (14,47, 14,24, 14,22), 6 mg (13,91, 13,86, 
13,84, 13,79, 13,75, 1X73), 6 mg-:- (13,66, 13,63, 13,58, 13,5.5, 
13,54, 13,50), 1 g- (12,71).

b-kl.
Kaj Katborg Andersen, overassistent.
Jørgen Just Eriksen, elektriker.
Birthe Fagerberg, skræddermester.
Jørgen Almar Frederiksen, instrumentmager.
Hans Jensen, kontorchef.
Kurt Lein Jensen, købmand.
Hjørdis Anny Joensen, afd. kaptajn.
John Karlsen, inkassator.
Tove Alice Sofie Knudsen, gårdejer.
Olaf Knudsen, overassistent.
Inga Annelise Nielsen, grosserer.
Liz Offenbach, restauratør.
Dorthe Marie Elisabeth Skov Pedersen, gårdejer.
Bent Marin Petersen, frisørmester.
Jytte Petersen, skomager.
Henny Rossing, enkefrue.
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Karen Marie Sørensen, enkefrue.
Niels Glargård Sørensen, maskinarbejder.

3 fik mg'- (14,32, 14,23, 14,20), 7 mg (13,97, 13,92(, 
13,87, 13,83, 13,73, 13,72, 13,7^2), 6 mg-:- (13,55, 13,48, 13,36, 
13,21, 13,08, 13,05), 2 g | (12,93, 1279).

C. Mellemskoleeksamen.
Denne eksamen blev bestået af 39 elever.

Præmier 02; legater. O o
Nyborg skolekommissions præmie tildeltes student Carl 

Bent Jensen.
Nyborg Rotaryklubs kammeratskabslegat tildeltes student 

Ove Munch, realist Palle Risgård Nielsen, ra og realist Alice 
Knudsen, rb.

Skoleinspektør Ernst Petersens legat tilfaldt realist Alice 
Albrechtsen, ra og realist Walther Schou, ra.

Justitsråd Coldings legat tilfaldt Alice Albrechtsen, ra og 
Vagn Egebjerg, 4b.

Etatsråd Baggers legat tildeltes realist Birthe Nielsen, ra 
og realist Hjørdis Joensen, rb, Åse Andersen, 4a, Jørgen Jør
gensen, 4b.

Nyborg realskoles elevforenings flidspræmier tilfaldt rea
list Birthe Fagerberg, ra og realist Else Pedersen, rb.

Den Gyldendalske boghandels ærespræmier tildeltes stu
dent Agnes Rasmussen og Lars Skov Madsen, Ilgm.

Boghandler Bødtcher-Jensens bogpræmie tildeltes Alice 
Knudsen, rb.

Boghandler Bendix Petersens bogpræmie tildeltes student 
Viggo Schou.

Foreningen Nordens præmie tilfaldt Birthe Petersen, 3b.
Skolens præmie for højeste points uden for eksamensklas

serne tilfaldt Ulla Høgh, 2b.
Nyborg hjemstavnsforenings præmie tilfaldt student Agnes 

Rasmusen.
„United States Information Service “s præmie tildeltes stu

dent Agnes Rasmussen.
The British Council’s præmie tildeltes Bent Marin Peter

sen, rb.
Ærespræmien fra Sparekassen for Nyborg by og omegn 

tilfaldt M.argit Ditlevsen 3a.
Simon Veits legat, oprettet af en gammel elev til videre

uddannelse for elever fra Nyborg realskole er i 1948 tildelti 
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følgende: Seminarieleverne Sv. E. Jensen, Bent Døns Jen
sen, veterinærstuderende A. Hollescn Bøsse og Carl Bent Jen
sen, stud. med. Karen M. Westergaard og Arne Dons Jen
sen, samt stud. jur. Preben F. Nielsen. Legatportionerne var 
på 50,00, 75,00 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.

Eleverne
Pr. 31. december 1948 havde skolen 310 elever, 132 

drenge og 178 piger. 69 af dem gik i gymnasieklasserne, 88 
elever var udenbys.

I nedenstående fortegnelse over de elever, der skal op 
til en afsluttende prøve, er opført elevens fødselsdag samt 
faderens (forsørgerens) stilling og opholdssted, når dette ikke 
er Nyborg.

III. g. m.
Annelise Berg, 18.4.1931, cand, pharm.
Jørgen Jakob Bro, 7.9 1929, gårdejer, Asperup.
Ulf Flemming Carlsen, 4.5.1931, styrmand.
Olav Gårde, 31.3 1929, højskoleforstander, Nørre Åby.
Rud Gottlieb, 25.51930, apoteker, Hesselager.
Haldur Omann Hansen, 23.12.1929, frugtavler, Brenderup.
Jørgen Bertelsen Hansen, 31.5.1930, fiskeeksportør.
Mogens Braminer Jakobsen, 10.2.1930, bankkasserer.
Flemming Vind Jensen, 11.1 1930, mølleejer.
Hans Kromann Lyder, 17.11.1929, gårdejer, Frørup.
Lars Skov Madsen, 19.3.1930, manufakturhandler.
Eva Stahlfest Møller, 1.10.1929, kaptajn.
Johanne M.arie Nielsen, 6.41930, gårdejer, > Bovense.
Kirsten Petersen, 18.12.1929, afd. bankfuldmægtig, Grenå. 
Jørgen Richard, 8.12.1929, overdyrlæge, Bogense.
Aage Rybner, 30.8.1928, afd. postassistent, Bogense.

III. g. ns.
Tove Dissing, 17.61931, mejeribestyrer, Kisscndrup.
Vilhelm Falktoft, 7.2.1930, overofficiant.
Else Lemvigh Hansen, 17.8-1930, gårdejer, Auhslev.
Bodil Jensen, 26.11.1929, kroejer, Øksendrup.
Gudrun Keiser-Nielsen, 22.4.1930, dommer.
Ingeborg Knudsen, 1.101931, skoleinspektør, Lyngby.
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Kirsten Hjelm Pedersen, 2.3 1930, »direktør.
Gunner Rischel,, 15.12.1931, sognepræst, Kollerup.

II. g. m.
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 Patursdottir Dam, 18.9.1930, lærer, M. F., Færøerne.
Jørgen .Dam, 6.5.1930, arbejdsmand.
Borge Evers Dyhre, 19.12.1931, inspektør.
Ellen Marie Henriksen, 30.6.1931, afd. viccinspcktør, Kalundb.
Anne Maric Lindhardt, 17.9.1931, forfatter, cand. theol.
Ruth Helga Verding Nielsen, 22.10.1930, lærer, cand, phil., Ka

lundborg.

II. g. ns.
Birgit Algrecn-Jensen, 29.81932, præst.
Else Høi, 6.121931, toldkontrollør.
Inge Jensen, 12.51931, manufakturhandler, Skclskør.
Inger ’Frost Jørgensen, 6.4.1931, frugtavler, Brenderup.
Nina Jensen, Kidholm, 18.11-1931, rutebilejer, Sandager.
Tove Kirkensgård, 31.51930, frue, København.
Jytte Kølbæk, 23.21931, repræsentant, Asnæs.
Mette Larsen, 30.7.1931, kaptajn C. O Jørgensen, Earløsegd.
Helle Vibeke Rafn, 21.71931, købmand, Fjellerup.
Gudrun Wilstrup, 9.111931, viceinspektør.

R. a.
Lis Høirup Bertelsen, 5.8.1933, former.
Vagn Brodersen, 22.1.. 1933, kirkegardsarbejder.
Ove Hansen, 2.11.1932, politibetjent.
Birgit Harden, 18.6.1933, frisørmester.
Palle Jensen, 12.101932, skræddermester.
Esther Vel Jeppe, 14.101932, afd. lærer.
Hans Egon Koch, 2.8.1933, fodermester, Holckcnhavn.
Else Brothmann Larsen, 17.7.1933, afd. overbetjent.
Kjeld Marcher, 27.121932, arbejdsmand.
Lissi Mikkelsen, 8.1-1933, matros.
Ruth Nielsen, 23.41933, købmand.
Bent Lindhard- Pedersen, 7.8.1933, togforer.
Finn Skov Pedersen, 5.4.1933, chauffør.
Kjeld M.øllcr Pedersen, 24.5.1932, portner, Odense.
Poul Verner Pedersen, 30.91933, »bagermester.
Vibeke Hartmann Petersen, 30.11.1933, ejendomsmægler.
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Jørgen Skov, 19.3 1933, maskinarbejder.
Ulla Thomsen, 31.7.1933, hjælpearbejder.

R. b.
Tove Christoffersen, 14.2.1933, telefonmester.
Birthe Jensen, 10.10.1933, disponent.
Sonja Jensen, 13.4.1932, reservebetjent, Kogsbølle.
Gerda Jochumsen, 2.21933, renscricjer.
Alice Nielsen, 2.6 1933, remisearbejder.
Arne Keld Nielsen, 2.9.1932, togbetjent.
Bengt Borroe Nielsen, 6.2.1932, overassistent.
Lilian Holm Nielsen, 7.4.1933, mælkehandler.
Erik Pedersen, 30.8 1932, savværksejer, Hesselager.
Gunnar Rasmussen, 12.9.1932, enkefrue.
Svend Rasmussen, 27.3.1933, frue.(
Poul Svarer, 2.2.1933, enkefrue.
Karen Sørensen, 11.8.1931, overportør.
Jytte Villsen, 9.5.1933, værkstedsarbejder.

4. m. a.
Bent Andersen, 5.10.1933, isenkræmmer.
Karen Andersen, 26.6 1934, husmand, Refsvindinge.
Valborg Leth Andersen, 8.10 1933, førstelærer, Aunslev.
Eva Bach, 24.2.1934, indremissionær.
John Christensen, 21.7.1934, fiskerikontrollør.
Rita Nørreby Christensen, 7.10.1933, chauffør.
Margit Ditlevsen, 11.12.1934, overpakmester.
Thomas Eilertsen, 4.10.1933, bagermester.
Birthe Gregersen, 14.7.1933, mejeribestyrer.
Ruth Rockall Hansen, 5.1.1935, blikkenslager.
Torkel Hansen, 23.11.1933, værkstedsarbejder.
Henning Jacobsen, 6.111934, overpakmester.
Elna Søncksen Jensen, 24.4.1934, reservepolitibetjent.
Johannes Jensen, 23.10.1934, enkefrue.
Niels Høj Justesen, 26.4 1934, automobilforhandler.
Holger Liin, 30.3 1933, fodermester.
Erik Søberg Møller, 17.3.1933, stationsforstander, Ørbæk.
Annie Nielsen, 16.5.1934, købmand.
Gurli Nielsen, 15.2.1934, typograf.
Inge Nielsen, 25.2.1933, malermester.
Jytte Nielsen, 10.3 1934, elektriker.
Finn Olesen, 5.4.1935, overlæge, dr. med.
Hans Erik Petersen, 9.3.1934, trikotagehandler.
Jørgen Lassen Petersen, 12.10.1934, remisearbejder.
Arne Rasmussen, 2.2.1934, fyrbøder.
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Bente Rasmussen, 27.4.1934, overportør.
Otto Vaaben Rasmussen, 16.4.1934, afdelingschef.
Rita Schrøder, 19.31934, ostehandler.

4. m. b.
Agnete Berg, 11.4.1934, cand, pharm.
Doris Carlsen, 24.8 1934, gasværksarbejder.
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.
Liss Knudsen, 20.9.1932, fabrikant.
Inga Brandt Larsen, 23.6.1934, afd. mejeribestyrer.
Birthe Sick Madsen, 25.11.1933, fuldmægtig, Middelfart.
Finn Mikkelsen, 3.9 1934, matros.
Esther Pelck, 19.8 1932, maler.
Birthe Petersen, 14.3.1933, maskinmester.
Erna Petersen, 3.9.1933, tobaksfabrikant.
Christian Quortrup, 15.9.1933, apoteker.
Henny Bjerre Rasmussen, 19.10.1933, skibsforer.
Tove Rasmussen, 29.4.1934, reservebetjent.

Lærerkollegiet,o
Lærer, cand. phil. J. Aagaard: sang i hele skolen, dansk 4b, 

la, tysk rb.
Lærer, cand. phil. S. Brokmann: fransk r. engelsk 4b, 3a, 3b, 

2a, Ib, skrivning 3a dr., 3a pg., 3b pg-, 2ab dr., 2a pg., 
2b pg.

Adjunkt A- Brondum: fysik Ulm, lim, Im, 3a, 2a, la, Ib.
Lektor, frk. 44. Buch: latin Hins, 4in, engelsk Uns, Ilm, Ins, 

2b, la.
Adjunkt P- Elkjær: engelsk Hins, Im, 4a, dansk HI, 3a, latin 

lins, Ins.
Inspektor, viccinspektør A. C. Plansen: fysik ra, rb, 4a, 4b, 

matematik 4a, 3b, la, skrivning 3b dr.
Kst. adjunkt H- Hartvig-Olsen: historie II, I, 4b, 3b, 2a, 2b/, 

la, dansk rb, 2a, religion I, 3a, 2a, oldtidskundskab 1.
Adjunkt P. Erimann Jensen: naturfag IH, 11, I, geografi ra, 

rb, 3a, 3b, Ib, naturhistorie 3a, 3b, la.
Inspektor, adjunkt Sv. E- Jensen: fransk HI, I, oldtidskund

skab HI, II, religion III, II, 3b, dansk II, I, 3b, 2b.
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Lærerinde, frk. K- M- Knudsen: håndgerning l-3m, engelsk ra, 
rb, religion la, Ib.

Adjunkt, frk. Else L Larsen: fransk II, tysk lins, Ilin, 4a, 
4b, 3a, 2a.

Kst. adjunkt, frk. L- M. Larsen: matematik Ulm, Im, rb, 3a, 
Ib.

Gårdinspektor, lærer Th. Lyngdal: naturhistorie ra, rb, 4a, 4b, 
2a, 2b, la, Ib, gymnastik l-4m.

Lærerinde, fru K- Mortensen: gymnastik m. pigerne, skole
køkken 4a, 4b, religion 2b.

Kst. adjunkt Erik. Pedersen: matematik lim, lins, r piger, 2a, 
2b, fysik 3b, 2b.

Lærer Qunnar Pedersen: dansk ra, 4a, Ib, geografi 4a, 4b, 
2a, 2b, la.

Lærer H. Roed: tegning (10 timer), matematik ra, 4b, skriv
ning lab dr., la pg., Ib pg.

Rektor K- Stenbjerre: tysk Hins, Im, 2b, kirkehistorie 4a, 
4b.

Lektor M- Øll gaard: historie III, ra, rb, ’4a, 3a, Ib, tysk 
Ins, ra, 3b.

Eksamensopgivelser 1949.
III. g. m.:
Dansk: Falkenstjerne 1 (5. udgave): 30—32, 37—40, 86— 

90, 104—107, 156 159ø, 168—172, 215—216m, 218 --220ø, 
230m—231, 243—246, 276—278, 343—345, 366—367ø. 
Falkenstjerne II (5. udgave) 2, 14m — 15m, 37, 47—53, 
97—110, 134- 137, 150-151, 154m-1.57ø, 199—203,215 
—222.
Falkenstjerne III (5. udgave) 11—15, 19—22, 40—41, 95 
— 101, 227—233, 326—3270 - 1393/jo NS.
Hovedværker: Erasmus Montanus, Set. Hansaften-Spil, 
Kongsemnerne.

Historie: Verdenshistorie 476—1500, 1789— 1815, 1871 —1914. 
Norden: Oldtiden — 1380, 1848—1920. Samfundslære S. 1 
— 106.
Tekster: Rosenbergs udvalg af Den yngre Plinius’ brev
veksling (3. udg.). Side 6—29; Frederik den Store, ved Th. 
A. Müller, side 68—86. Billeder: Andrup, llsøe og Nør- 
lund: Billedhæfte 3. udg. nr. 32, 35, 102, 126, 134, 145 
—149, 163, 284. Munch: Verdenshistorie I: Alexandermo- 
saiken fra Pompeji. Side 151. II: Messe i Klosterkirken 
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(Miniatur fra 1460). Side 67. IV: Boldhuscden af David. 
Side 11.

Oldtidskundskab: Iliaden og Odysséen, udg. af Carl V. 
Østergård. 11.: 1. og 24. sang, Odysséen: 6. sang. Græ
ske historikere (v. Kragelund): p. 9—15, 27—-44, 64—> 
67. Sophokles: Antigone, Platon: Apologien. Kunsthisto
rie: fig. 2, 8, 12, 19, 20, 33, 38, 44, 46, 48—49, 50, samt 
borgen i Tiryns, Akropolis (med stilarterne), Delfi og tea
tret.

Naturhistorie: A. Krogh: Menneskets Fysiologi, (9. udg). He
le bogen opgives undt. siderne 95—111, 115—118, 127— 
133. Kr. Simonsen: Biologi 8. udg. Hele bogen opg. undt. 
afsnittet om Økologi.

Fysik: Th. Sundorph: Varmelære (7) side 14—32, 49—52. Th. 
Sundorph: Lyslære (6) side 17—42, 49—56, 65-^71... ITh'. 
Sundorph: Mekanik (7) side 1—71. Th. Sundorph: Elek
tricitet og magnetisme (7) side 39—53, 87—.92, 161—469. 
J. K Eriksen og P. Pedersen: Astronomi (3) side 47 
-64.

Elevøvelser i fysik: Varmefylde for Cu, Fe, granit, petroleum, 
Hg). Isens Smeltevarme. Goniospcktrometret. Best, af nD 
for kromglas og vand. Det optiske gitter. Bogh-Mariottes 
lov (Meldes rør). M.assefylde for faste og flydende stof
fer. Kundts rør. Strømforgrening. Temperaturkoefficient f. 
Cu og konstantan. Modstandsmåling ved Ohms lov. Tcr- 
moclektricitct. Faradays love. El.kern, ækvivalent for Cu og 
og H2. Nernst’ love. Spændingsrækken. Impedanz Tri
oden.

Kemi: Jul. Petersen: Side 24—27, 31—37, 40—57, 63—65, 85 
— 109, 117—119, 142-155, 173—175, 185—192 (-^ iltning) 

Matematik: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I-III. Kgl- 
anordning %-35, § 12 B pkt 4—8 (-y = xn, J-y = 1 .x), 
9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 31, 34, 36, 37, 38.

III. g. ns.:
Dansk: som III. g. mn.
Historie: som III. g. mn.
Latin: Cæsars gallerkrig IV bog, Cortsens læsebog II, 5. udg. 

p. 1 —17, 30—40, 62—68 Sallust: Catilina, kap. 50—61 
(inch) ( kap. 51, 28-37, 58).

Oldtidskundskab: som III g. mn.
Engelsk: A Midsummer Nights Dream, Acts IV—V. 100 English 

Poems p. 47—56, 70—76, 88—91. The Dickens Reader, p. 
50—68. Rebecca Sharp p. 10—31. A. Contemporary Rea
der, p. 113—123, 244—,256.
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Tysk: Maria Stuart: II akt 6—9, III akt 4, IV akt 9—10, V 
akt 6. Digte: II 2—16, 24, 26, III 1 ; 2, Vil 2. Kultur- und 
Charakterbilder. 6- udg. nr. 2 (side 17—21 nederst), nr.
3, nr. 4, nr. 6. Urfaust: Nacht, Abend, Gretchens Stube, 
Kerker.

Naturhistorie: som III. g. mn.

II. g. m.:
Geografi: Kellner og Humlum: Geografi for gymnasiet. Hele 

Bogen opg. undt siderne 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 opg. undt. afsnittene om fos
for og org. kemi. Aa. Kampp: Geografisk grundbog: hele 
bogen opgives, undt. s. 56—62. Befolk, side 95—108, in
dustri og minedrift.

Matematik: Mogensen: Lærebog i matematik’: stk. 11—13, 26 
—38, 46—48, 51—75, 91—123 (inci.).

Realklassen:
Dansk: a-kl.: Bjørnson: En glad gut. Oehlenschläger: Hakon 

Jarl. Cl. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for real
klassen, 6. opl., side: 33—37, 40—43, 91 —111, 116— 
121, 148—171, 221—231
b-kl.: Oehlenschläger: Hakon Jarl. Blicher: Præsten i Vejl
by. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen, 6. 
udg.: 8—33, 33—37, 82—83, 148—172, 172—174, 174 — 
175^221—231.

Engelsk: Otto Jespersen: Engelske læsestykker, 16. opl. side 
87—142, 149—171.

Tysk: Ellen Lange: Tysk læsebog for mellem- og realskolen, 
5. opl. side 85—124, 139—159, 185—94.

Fransk: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog, 16. udg. 
side 57—94, 105—111.

Regning og matematik: Jessen og Smith: Matematik for real
klassen, hele bogen -s- eksponentielle ligninger. Friis Pe
tersen og Jessen: Regnebog for realklassen.

Naturlære: Sundorph: Fysik for realklassen I : mættede dam
pes tryk. Fysik for realklassen II, til tillæg.

Historie: Holt: Den nyeste tids verdenshistorie II, s. 1—80.
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P. Munch: Samfundskundskab. Mindre lærebog (14. udg.) 
s. 1—45.

Geografi: Karl Bruun: Geografi for realklassen, forfra og 
til side 91, færdselen og dens geografiske forudsætnin
ger.

Naturhistorie: Balslev og Andersen: Zoologi for realklassen. 
Balslev og Simonsen: Botanik for realklassen.

4. m.
Dansk: a-klassen: Hauch: Søstrene på Kinnekullcn. Clausen og 

Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III side 36 
44, 56—60, 63—66, 66—80, 81-90, 90—96, 96-98, 216 
—228, 291—295. St St. Blicher: Roverstuen. Svensk: P. 
Christensen: Svensk læsebog'for mellemskolen, side 3—9, 
28—36, 39—40, 67—71, 97—102.
b-klassen: Hauch: Søstrene på Kinnekullcn. Hansen og 
Heltoft IV: side 17—26, 100—126, 126—128, 196—211, 236 
—246, 254—259, 266—282. St. St. Blicher: Røverstuen. — 
Svensk: P. Christensen: Svensk læsebog for mellemskolen 
)1944), side 27—35, 64—68, 80—83, 83-89, 89—95.

Engelsk: a-kl.: O- Jespersen: Engelske læsestykker (17. udg.) 
side 1—3, 4—6 ( : § 7), 20—36, 42—44, 45—58, 63—92. 
b-kl.: Otto Jespersen: Engelske læsestykker (17. opl.) si
de 1—7, 20-40, 42—49, 63—83.

Tysk: a-kl.: Ellen Lange: Tysk læsebog (6. opl) side 35—47 
og side 51—84, ca. 50 normalsider.
b-kl.: Kaper og Nielsen: Deutsch III, stykkerne: 1, 3— 
4, 6—8, 11—12, 16—18, 20, 22—23, 25, 27—29, 32, 35, 
42—43, ca. 50 normalsider.

Historie: ab-kl.: Ejler Møller: Verdenshistorie II, fra Wiener
kongressen til 1949.

Geografi: C. C. Christensen: Geografi f. mellemskolen II udg. 
16 og 17. Fra Amerika til aim. geografi.

Naturhistorie: Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi I: Fra 
orme og bogen ud. Balslev og Simonsen: Botanik for 
mellemskolen IV. Stockmarr og Bøving Petersen: Zoolo
gi II: Mennesket.

Fysik: Sundorph: Fysik II.
Regning og Matematik: Pedersen og Rotting: Mellemskolens 

regnebog I—IV. Jessen og Smith: Aritmetik III. Fold- 
berg: Geometri i. mellemskolen, fra: Areal og bogen ud.

Latin: Mikkelsens: Latinske læsebog (11. udg.) s. 27_ 45 
(stk. I—XXVIII incl).
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Af skolens dagbog.
Undervisningen har i det forløbne år været inspiceret af 

lektor Rik. Frederiksen (gymnastik), lektor, dr. Fussing (hi
storie), lektor K. V- Olsen (engelsk) og seminarielærerinde, 
frk. Munk-Nielsen, (skolekøkken).

Eleverne i gymnasieklasserne og realklasserne har valgt 
repræsentanter til et elevråd (form.: Gudrun Keiser-Nielsen, 
I lim), der har fungeret som et udmærket bindeled mellem 
skolens ledelse og eleverne.

Elevforeningen (form.: Jytte Kølbæk), der består af ele
ver fra gymnasic- og realklasserne, har i årets løb afholdt 
en række møder, diskussioner samt et par fester.

Et stort antal elever har taget skoleidrætsmærket og be
stået de udvidede svømmeprøver.

På et af Dansk Røde Kors for skolen arrangeret kursus 
har 22 elever taget eksamen i nødhjælp.

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 elever
ne i II g., under ledelse af eksam. håndgerningslærerindc, fru 
Friis Nielsen.

I Nyborgafdelingen af Ungdommens naturvidenskabeli
ge Forening (form.: adj. A. Brondum) har været afholdt en 
række møder og demonstrationer.

En studiekreds under adj. Hartvig-Olsen, og hvori del
tog 30 elever,, har behandlet problemerne i moderne uden
rigspolitik. Af radiofoniens skoleudsendelser har II g. fulgt 
Beethoven-serien, I—II g. Seks verdenskunstnere, og hele 
gymnasiet nogle enkelte udsendelser. 1.—3. mellem hørte 
Kongcudsendelscn.

Foruden skoleorkestret har lærer Aagaard ledet undervis
ningen i violinspil af 20 af skolens elever, fordelt på 5 hold.

Sparemærker. I året 1948—49 er der solgt sparemærker 
for 438.5 kr. For at fremme sparsommclighcdcn giver Spare
kassen for Nyborg By og Omegn børnene en præmie på kr. 
1,-, hver gang de har købt for 25 kr. sparemærker. Endvide
re skænker sparekassen hvert år nogle bøger, der fordeles 
blandt sparerne efter lodtrækning.

Nyborg Folkebibliotek (leder: bibliotekar I. Brandt Peter
sen) har igen i år afholdt en række bibliotcksøvelser med 
skolens elever. Skolen takker biblioteket for den udmærkede 
undervisning.

1 sommerferien var lærer Roed på en 3-dages tur med 
4b til Homeland, lektor Øllgaard med ra’s og rb’s drenge 
på Fanø og med 4a’s drenge på Thurø. Som et led i for- 
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eningcn Nordens udveksling mellem venskabsbyer var adj. 
Hartvig-Olsen skolens repræsentant på en Norgestur til Ny
borgs „søsterby“ Sandnes; der deltog 36 af skolens elever.

16. aug.: Skolen begynder; rektor byder velkommen.
20. aug.: 3b på „blommetur“ med hr. Brokmann.
2. — 6. sept.: II gm. på ekskursion til Bornholm under 

adj. Frimann Jensens ledelse; i de samme dage var II ns. på 
en „historisk“ udflugt til Sjælland, hvor man beså Trelle
borg, Sorø Akademi og Herlufsholm og var gæster på Næst
ved gymnasium; leder: adj-. Hartvig-Olsen.

11. sept: 1.—3. mil. på skoleskovtur til Kerteminde med 
den sædvanlige spændende „røvere og soldater", fodbold, kon
kurrencer osv.

1.5 . sept: 2. og 3. mil. sælger høstblomster (kr. 921,-).
18. --19. sept.: Skolen deltager, under lærer Lyngdals og 

lærer Poul Petersens ledelse, i et idrætsstævne med de øvrige 
fynske gymnasier i Odense og opnår at blive fy nsmestre i 
atletik og placere sig som nr. 2 i fodbold.

22. - 16. sept.: IH g. i København under rektors ledel
se; man besøger teatre og musæer og tager „hinsidan" og be
ser bl. a. Lunds domkirke.

23. —25. sept.: Ra og rb på Københavnertur under ledelse 
af frk. Else Larsen, hr. Gunnar Pedersen og hr. Øllgaard; man 
besøger en række af byens største seværdigheder.

25. —26. sept.: I g. på week-end-tur til Tåsinge med 
adj. Hartvig-Olsen.

29. sept.: Skolens første idrætsdag på banen bag elek
tricitetsværket. Rektor udtrykker det håb, at denne dag må 
blive indledningen til en lang række lige så vellykkede stæv
ner, til lige gavn og glæde for sporten og sammenholdet på 
skolen.

24. okt.: Skolen markerer „Forenede Nationer“s dag ved 
en omtale af organisationens formål og virksomhed.

26. okt.: Konfirmationsfest på Industrihotellet, hvor to af 
skolens lærere, hr. Gunnar Pedersen og hr. Roed, forsøgsvis 
prøver at samle alle konfirmander til e c n fest til afløsning 
af de mange andendags-gilder.

13. -14. nov.: „Eet store week-end-show !"alle lokaler er 
taget i brug til denne basar, hvis overskud skal gaa til en 
lejrskølehytte. Fer var boder af enhver art, tombola, film, 
kabaret-underholdning osv. osv. Netto-overskudet blev kr. 
6,000. Skolen takker endnu en gang de mange, som bidrog 
til dette smukke resultat.

21. dec.: „Julestue" for II — III g. Overlæge, dr. med. M. 
Olesen taler.
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22. dec.: Festlig juleafslutning, under medvirken af sko
lens kor og orkester.

10. jan.: Dr., fru E. Nordentoft taler for realister og gym
nasiaster om „Een verden".

12. marts: Skolefest for mellemskolen, med en spænden
de „hvem-ved-hvad" (med lærcrdcltagelse!) og bal.

15. marts: Skoleforestilling på Odense teater; der opføres 
„Mascarade".

28. marts: Skolelægen taler til 4. mil. om seksuel hygi
ejne, kl. 8 til drengene, kl. 9 til pigerne.

20. april: Skolekoncert under lærer Aagaards ledelse. Der 
medvirker Nyborg private koncertorkester, fru Søren Hansen 
og Kirsten Torp-Pedersen, samt skolens orkester og kor. 
Som Aftenens æresgæst spillede pianistinde, frk. Esther Vag- 
ning. — Aftenen sluttede med skolebal.

Under rektor Stenbjerres, kst. adjunkt, frk. M. L. Lar
sens, og fru K. Mortensens sygeorlov, ligesom i kortere 
sygeperioder, vikarierede — foruden skolens lærere — lærer
inde, fru Nilsson, husholdningslærerinde, frk. Helleris, læ
rer ved statsfængslet, hr. M. J. Rasmussen, cand. mag. Er
ling Balle og frk. A. Schousboe, Aalborg.

Ny/ legat. I henhold til bestemmelser i fundats for pro
prietær af Dyrhaugegaard P. Holm og Hustrus legat skal en 
del af indtægten tilfalde fattige og værdige, unge menne
sker, 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 grun
de taler derfor, kan legatet Kun tildeles de samme personer 
i deres to første studieår. For tiden kan forventes ca. 200,- 
kr. årlig til uddeling. Ansøgning (ikke på skema) tilsendes 
rektor for Nyborg gymnasium i tiden 15. okt—15. nov.

Kostafdelingen for pig-er.O 1 o

Kostafdelingen for piger er især bestemt for elever i gym
nasieklasserne. Den har til huse i en moderne bygning, spe
cielt opført til dette formål, ca. et kvarters gang fra sko
len, nær skov og strand, og rummer 18 eneværelser og 2 
dobbeltværelser, samt boliger for de inspektionshavende læ
rerinder (lektor, frk. M. Buch og adjunkt, frk. M. L. Lar
sen). Husholdningen forestås af cks. husholdnitigs’æreriade, 
frk. Inge Jensen.

Betalingen for fuldt ophold udgør kr. 1800,00 årlig, der 
betales i 10 rater (1. rate den 15. aug. og derefter 1 rate 
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hver følgende 1. i måneden til og med 1. maj). Udmeldelse 
må ske med 2 måneders varsel.

Ved ansøgning paa skemaer, der fås ved henvendelse til 
skolens rektor, nedsættes opholdsafgiften p. gr. af statstil
skud til følgende beløb:

Årlig opholdsafgiftSkatteindtægt
Indtil 4,000 Kr. inel...................... 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 - -   1,050 -

10,050-11,000 - -   1,125 -
11,050-12,000 - -   1,200 '
12,050-13,000 - -   1,300 •
13,050-14,000 - -   1,400 -
14,050—15,000 - -   1,525 -
15,050 -16,000 - -   1,650 -

øver 16,000 - -   1,800 -
Angående nærmere oplysninger henvises til den særlige 

brochure.

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 hjem
met om forsømmelsens årsag og og varighed.

Til fritagelse fra skolen for enkelte timer eller en hel 
dag må der senest dagen før af vedkommende elevs foræl- 

, dre 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 an
mode derom.

Ønskes en elev ud over en enkelt dag fritaget for del
tagelse i gymnastik- eller svømmeundervisning, må anmod
ning med angivelse af grunden dertil rettes til gymnastiklæ
reren. Ved fritagelse for længere tid fordres lægeattest på 
blanketter, der udleveres på skolen.

Tilladelse til at blive inde i frikvarteret gives af gårdin
spektor, men kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet.

Bøger, som lånes på skolen, skal behandles med stor om
hu og således altid være forsynet med omslag og tydeligt 
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navn. Beskadigede eller tilsnavsede bøger vil blive forlangt 
erstattede af hjemmet.

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

Bogliste.
Det tilrådes kun at anskaffe bøger for eet år ad gan

gen og at forevise faglæreren bøgerne, før der skrives navn 
i døm. Køber man brugte bøger, bør man passe på, at disse 
ikke er af ældre, ubrugelig udgave.

Fælids for begge linier.
1. gymnasieklasse.
Dansk: Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Vagn Fal- 

kenstjcrne: Håndbog i dansk' litteratur 1. bind (6. udg.). 
Erik Oxenvad: Vort sprog I--II (5. udg.). Agerskov, Nør- 
regaard og Roikjer: Svensk læsebog (sidste udg.). Hoved
værker efter aftale.

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

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

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

2. gymnasieklasse.
Dansk: Vagn Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur II (5. 

udg.). Hovedværker efter aftale.
Oldtidskundskab: Sofokles: Antigone. Euripides: Medeia.
Historie: P. Munch: Verdenshistorie III og IV (8. udg.).
Fransk: „Marianne", udvalg af Ch. Seignobos. Tage Bruel: 

Moderne fransk forf. II. Kursorisk efter aftale.



3. gymnasieklasse.
Dansk: Vagn Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur III (5. 

udg.).
Oldtidskundskab: Udvalg af Platos skrifter, ved Otto Foss 

og Per Krarup.
Historie: P. Munch: Samfundslære (13. udg.).
Naturfag: A. Krogh: Menneskets fysiologi (9. udg). Simon

sen: Biologi for gymnasiet v. M. Lund (8. udg.).

Nysproglig linie.
1. 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 lus. Ka
per: Tysk sproglære (20. udg.). Carl Gad: Moderne ty
ske noveller I-II.

Latin: Mikkelsen: Latinsk læsebog (11. udg. ved A. Strehle). 
Teubner Schülerausgaben: Cäsars Gallischer Krieg, text. 
B. L. Høeg: Gloser og forklaringer til Cäsars 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 (1938). C. C. Christensen: Atlas for mellem
skolen m. og u. navne.

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

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

øverste klasser. Thackeray: Rebecca Sharp and the Craw- 
Failed (The English Library). Kipling: The Light, that 
Failed. Østerberg: A Hundred English Poems (5. udg.). 
Ehlern Møller og Rosenmeier: A Contemporary’ Reader. 
K- Bredsdorff: From Beowulf to Kipling.

Tysk: Schiller: Maria Stuart (Velh. u. KL). Sigtryggsson & 
Rossen: Deutsche Kultur u. Charakterbilder.

Latin: S. P. Cortscn: Latinsk læsebog II Del.
Naturfag: Aa. H. Kampp: Geografisk grundbog (1939).
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3. gymnasieklasse.
Engelsk: Shakespeare: A Midsummer Nights Dream (edited by 

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

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

Matematisk-naturviclenskabelig linie.
1. gymnasieklasse.
Matematik: Juul og Rönnau: Lærebog i matematik I—II. Juul 

og Rønnau: 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 mag
netisme (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 m. og u. navne.

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

Tysk: S. Sigtryggsson .’ Tyske læsestykker for det mat. gym
nasium.

2. og 3. gymnasieklasse.
Matematik: Juul og Rønnau: Larebog i matematik III. Juul 

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

dorph: Mekanisk fysik.
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Dimission og translokation afholdes fredag d. 24. juni kl. 
10; (for eleverne i 1.—2. m. kl. 8,30).

Skriftlig optagelsesprøve (til 1. m<.) afholdes lørdag d. 
25. juni kl. 9—12 (dansk) mandag d. 27. juni kl. 9—12 (reg
ning).

Mundtlig optagelsesprøve, i 1. m., afholdes onsdag d. 28. 
juni kl. 9; til I g. d. 28. og 29. juni.

Det nye skoleår begynder mandag d. 15. august kl. 9.

Sv. E- Jensen,
kst.



Nyborg Bogtrykkeri, Egebjergs


