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Lektor, frk. Margrethe Buch.

Den 26. februar afgik lektor, frk. Margrethe Gjølby 
Buch ved døden, 59 år gammel.

Ved morgensang næste dag holdt rektor mindetale 
og sagde bl. a.:

Gymnasiets og kostafdelingens flag gik på halv stang, da 
budskabet i går eftermiddags kom, at lektor, frk. Margr. 
Buch stille var sovet ind af den snigende sygdom, der i løbet 
af ganske få uger knækkede den stoute, stærke kvinde, som 
livet igennem havde kendt så lidt til sygdom og svagelighed, 
at hun aldrig havde forsømt en eneste — virkelig ikke en 
eneste — arbejdsdag, før hun måtte give op i slutningen af 
januar. Det var med rette, at de to institutioner viste hende 
denne, den højeste ære, for begge skylder frk. Buch meget, 
ja, på en vis måde deres eksistens.

Det private studenterkursus, som frk. Buch startede i 
Nyborg i 1939 sammen med lektor M. Øllgaard, blev ved 
sammenslutningen med Nyborg Realskole til vor nuværende 
skole: Nyborg Gymnasium, og den kostskolebygning, de op
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førte på Frisengaardsvej, blev ved kommunens overtagelse 
af den grundlaget for alle planer om oprettelse af den store 
statskostafdeling for piger, som blev virkeliggjort i august 
1958.

Ved Nyborg Gymnasiums oprettelse i 1945 blev frk. Buch 
lektor ved skolen, og også som lærer skylder skolen hende 
meget. Hun var en til det yderste samvittighedsfuld og ener
gisk lærer i engelsk og latin, modte altid præcis og veloplagt 
til timerne, og eleverne vidste sig trygge i hendes hænder: 
alt var nøje overvejet og planlagt, og uden at forhaste sig 
eller på nogen anden måde at forlange urimeligheder af 
eleverne på noget tidspunkt af året forte hun dem frem til 
eksamen, hvor de så frugterne af dette solide og faste dag
lige arbejde. Hendes arbejdslyst, præcision med alt og 
hendes helt ualmindelige pligtopfyldenhed gav eleverne et 
eksempel, jeg er overbevist om vil leve længe i jeres sind, 
for det var jo netop det store ved frk. Buch, at hun ikke 
gennem ord, men gennem sit eksempel viste eleverne betyd
ningen af en sådan indstilling over for tilværelsen.

Frk. Buch var et beskedent menneske, aldrig krævede hun 
noget for sig selv, og alle vanskeligheder tog hun, som den 
ranke personlighed hun var, med et smil. Hun var i besid
delse af el velafbalanceret sind, der bod hende gøre, hvad 
hun anså for sin pligt, og holde udtrykkene for sine person
lige glæder og skuffelser tilbage. Hun var mønstergyldig i sit 
samarbejdsforhold til andre, og altid var hun — uden mange 
ord — parat til at lage sin tørn ved løsningen af de fælles 
opgaver.

Og så kan vi, der dagligt gennem en årrække har arbejdet 
sammen med frk. Buch, bringe hende del vidnesbyrd — det 
smukkeste, der vel overhovedet kan siges om el menneske: 
der var ikke svig under nogen form i hende, hun var gen- 
nemloyal og reel i hele sin færd, der var tryghed ved at 
omgås frk. Buch.

Således vil vi mindes frk. Buch, og som kolleger og 
elever respekterede hende og holdt af hende, er jeg over
bevist om, at de vil holde hendes minde i ære.

Derefter udtalle lektor Af. Øllgaard, der var knyttet 
til frk. Buch ved et livslangt venskab, nogle smukke 
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mindeord, fortalle om tiden på sygehuset og bragte frk. 
Buchs sidste hilsen til den skole, som hun gav al sin 
styrke i el selvopofrende arbejde.

Efter at man havde sunget frk. Buchs yndlingssalme: 
»Altid frejdig . . .«, gik eleverne stille hjem.

Frk. Buch blev begravet fra Nyborg kirke under 
meget stor deltagelse; hele skolen fulgte hende, kol
leger stod æresvagt ved kisten. Rektor bragte en sidste 
hilsen fra skolen med ordene:

»Når jeg her ved frk. Buchs kiste skal sige et sidste farvel 
fra kolleger og elever på den skole, der var del halve af 
hendes liv og måske mere, idet hun ofrede den alle sine 
kræfter, vil jeg forme det som en tak for hendes trofaste 
virke og hele hendes færd blandt os, altid præget af de 
egenskaber, der var hendes så fuldt og helt.

Frk. Buch var så mild i dommen over andre, ja, hun 
dømte faktisk aldrig, når der var noget, hun ikke syntes 
om. Aldrig klagede hun over eleverne, over deres anlæg, flid 
eller opforsel, det var, som om frk. Buch appellerede til det 
bedste i dem; der er jo noget om det gamle ord: »Kald på 
kongen i et menneske, og kongen indfinder sig, og kald på 
sjoveren, og sjoveren viser sig.« Frk. Buch opfyldte jo også 
den fordring, som eleverne stiller som et ufravigeligt krav 
til os lærere, hvis de skal respektere os: at vi skal være 
retfærdige, at vi ikke må foretrække den ene for den 
anden, og at vi skal bestræbe os for at vurdere præstatio
nerne så rigtigt som muligt. Og med den samvittighedsfuld
hed, der var et grundtræk i frk. Buchs karakter, ydede hun 
også på dette felt det bedste. Et par af skolens gamle elever 
har skrevet til mig i disse dage, og hvor er det karakteristisk, 
at vendingen »vi holdt af hende og respekterede hende« går 
igen i samme form.

Jeg kan også her med sandhed sige, at aldrig har nogen 
forældre sagt et kritiserende ord om frk. Buch til mig, altid 
har de kun udtrykt deres glæde over og tilfredshed med 
hendes arbejde med deres børn.

Det samme sindelag gjorde loyalitet til en del af frk. 
Buch’s natur, og som jeg her siger hende tak for hendes 
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færden blandt os lærere, foler måske jeg en særlig trang 
til at takke hende for den loyalitet, hvormed hun mødte 
mig i 1946, og for den beredvillighed, hvormed hun med
virkede til at forene gammelt og nyt.

Man siger, at Tycho Brahe på sit dødsleje sagde: »Lad 
mig ikke have levet forgæves.« Anvender vi dette ord på 
frk. Buch, tror jeg at turde sige, at ikke blot kostskolebyg
ningen derude på Frisengårdsvej vil vise, at hun ikke har 
levet forgæves, men mindet om hendes karakters finhed og 
hele hendes sinds renhed vil leve længe i os. Æret være 
hendes minde.«

Lone Henriksen, l.g. n. s.

Onsdag den 20. januar gik skolens flag på halv stang, 
da vi modtog meddelelsen om, at Lone havde mistet 
livet ved den store flyveulykke ved Ankara.

Lone havde kun været elev i Nyborg Gymnasium 
i et halvt år og var i den tid fraværende i lange syge
perioder, men vi havde alle modtaget indtryk af hen
des særdeles gode anlæg, hendes modenhed og hendes 
evne og vilje lil at tage fat, når sygdommen tillod det, 
ligesom hun havde fundet sin faste plads i klasse
fællesskabet.

INDVIELSEN.
Torsdag den 17. marts 1960 fandt den officielle ind

vielse af skolen og kostafdelingen sted under nærvæ
relse af Hendes Majestæt Dronningen, repræsentanter 
for staten og Nyborg kommune, skolemyndigheder, 
håndværkere, forældre, lærere og elever.
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Efter at reklor havde budt dronningen velkommen 
og »Kong Christian« var blevet sunget, bød rektor de 
øvrige gæster velkommen og beklagede, at vi p. g. a. 
sygdom måtte undvære kontorchef Eiler Mogensen, 
»en meget god, meget nær ven af skolen, hvis frem
ragende dygtighed parret med lige så fremragende 
menneskelige egenskaber har været af uvurderlig be
tydning for hele arbejdet med opførelse af skole og 
kostafdeling«.

Forsamlingen sang: »Morgenhanen alter gol«, og 
derefter lalle formanden for skolens byggeudvalg, borg
mester C. E. Bjerring:

Deres Majestæt, herr undervisningsminister, mine damer 
og lierrer: Det er en stor dag for Nyborg by og dens ind
byggere i dag, hvor vi indvier Statens kostskole for kvinde
lige gymnasieelever og den nyopførte kommunale gymnasie- 
bygning.

Kaster man et blik tilbage i vor bys historie, vil man 
opdage, at Nyborg engang har haft en latinskole, ja, gennem 
mange år — det man dengang kaldte »den sorte skole«. 
I 1839 blev imidlertid en del mindre latinskoler ud over 
landet nedlagt, da de på grund af deres lidenhed ikke op
fyldte den lids krav. Det var, så vidt jeg husker, foruden 
Nyborg tilfældet bl. a. med latinskolerne i Sæby og Slagelse. 
Det var jo i sidstnævnte bys latinskole, vor berømte eventyr- 
digter II. C. Andersen var elev, hvad han har omtalt, om 
ikke just på nogen særlig smigrende måde for Slagelse latin
skole.

En påmindelse om, at der har været latinskole her i byen, 
får vi hver aften klokken tre kvarter på ti, eller for at tale 
nutidigt, klokken 21,45. Hver aften hele året rundt på dette 
tidspunkt ringer vore kirkeklokker og har gjort det i flere 
hundrede år. Oprindelig ringede de med det formål at kalde 
latinskoledrengene og vel byens mange andre borgere inden 
for fæstningens volde på slagel 10, da byens to porte blev 
lukket på delte tidspunkt.

Latinskolen blev nedlagt, men klokkeringningen fortsattes.
For øvrigt er der en anden version angående denne klokke
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ringning. Der fortælles, at den skulle hidhøre fra et tids
punkt, hvor vi havde et lille opgør med vort brødrefolk 
»hinsidan sundet«, og at byens borgere da — netop når klok
kerne rungede femten minutter i ti — på en lidt hårdhændet 
måde skulle sige værtsskabet op og jage »gæsterne« ud af 
byen11

Jeg står ikke inde for denne version og støtter mig hellere 
rent historisk til den førstnævnte — også fordi den har 
relation til det, vi er samlet om i dag, skolen!

I 1839 blev det af Nyborg latinskoles undervisnings
materiel og bibliotek, der havde nogen praktisk værdi, sendt 
til Odense latinskole, hvad der var ret naturligt; ligesom 
latinskolens legatmidler blev overladt Odense, men lige så 
naturligt må det vel være, at vi nu — eller i nærmeste 
fremtid — får dette materiale tilbage igen, ikke mindst hvad 
legatmidlcrne angår.

Man har i de sidste halvtreds år særlig inden for lærer- 
og forældrekredse drøftet betimeligheden af og mulighederne 
for igen at få oprettet en latinskole eller et gymnasium. 
Skoleinspektør Ernst Petersen var vel den første, der slog 
til lyd for et gymnasium i Nyborg.

I 1913 kom Johs. Fløirup hertil fra Holbæk for al over
tage ledelsen af en af byens folkeskoler og blev senere som 
skoleinspektor og stadsskoleinspektør leder af det samlede 
skolevæsen. Gymnasietanken her i denne by fik i Johs. 
Høirup en varm og energisk forkæmper. Hans arbejde bar 
frugt, og glædeligvis nåede han at se et kommunalt gymna
sium oprettet og i tilslutning hertil en mindre kommunal 
kostafdeling.

Tilfældighederne spiller ofte ind her i livet og fører be
givenhederne i en ikke helt forudbestemt retning. Det gæl
der også gymnasiet, der indvies i dag.

I året 1939 oprettedes her i Nyborg et 2-årigt studenter
kursus af cand. mag.erne frk. Margrethe Buch og Marius 
Øllgaard. På del nøjeste 100 år efter latinskolen blev ned
lagt, udklækkedes der igen studenter i vor gamle stad.

Det første kursus havde 40 elever. Undervisningen foregik 
i kommunale skoleklasser. Der var knyttet en kostafdeling 
til kurset fra juni 1940 i egen bygning, opført til formålet 
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af fik. Buch og herr Øllgaard. Denne bygning er nu indgået 
i Statens kostskole for piger.

Byens borgere i almindelighed og bystyret i særdeleshed 
var glade for dette studenterkursus; jeg kan vist roligt og 
uden overdrivelse sige, at kurset blev omfattet med stor 
velvilje fra alle sider i vor by. Når kurset blev placeret her, 
så skyldes det i høj grad, at frk. Margrethe Buch var fodt i 
denne by, datter af byfoged, politimester og borgmester Peter 
Buch, der i 1912 overtog et større embede i Roskilde.

Vi erkender fra byens side, at vi er cand. mag.erne Mar
grethe Buch og Marius Øllgaard megen tak skyldig, fordi de 
lagde deres studenterkursus med kostafdeling her; denne 
prisværdige indsats er jo i virkeligheden grundlaget for ind
vielsen i dag. Lektor Marius Øllgaard er til stede, jeg vil 
gerne på min bys vegne sige Dem tak, herr lektor Øllgaard, 
for det initiativ og den økonomiske risiko, De log i 1939 
sammen med frk. Margrethe Buch. Beklageligvis kan jeg 
ikke ved denne lejlighed rette en tak til frk. Buch, da hun 
er gået bort for nogle få uger siden.

Der kom nu rigtig gang i drøftelserne og planerne om 
oprettelsen af el treårigt kommunalt gymnasium; der var 
bred tilslutning hertil, men uden at forklejne nogen skal 
det fremhæves, al stadsskoleinspektør Jobs. Høirup var den 
drivende kraft. Han undle os hverken rist eller ro — utrætte
lig som han var i troen på denne sags betydning.

Resultatet blev, at man pr. august 1945 oprettede Nyborg 
kommunale gymnasium, idet kommunen overtog studenter
kurset og afkøbte de to cand. mag.er kostskolebygningen, der 
i forståelse med undervisningsministeriet og med dets økono
miske bistand i 1947 omdannedes til kostskole for unge 
piger.

I tiden indtil den 26. oktober 1955, hvor den endelige 
aftale blev truffet i undervisningsministeriet mellem minister 
Julius Bomholt og byens repræsentanter, var der mange 
drøftelser og forhandlinger, som jeg ikke skal komme nær
mere ind på, kun må jeg stærkt fremhæve, at vi mødte vel
vilje og forståelse hos de skiftende ministre og embedsmænd, 
hvadenten det var Hartvig Frisch, Flemming Hvidberg, 
Julius Bomholt eller nu sidst herr Jørgen Jørgensen. Kontor
chef Eiler Mogensen i undervisningsministeriet har byens 
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repræsentanter haft et nært og fortræffeligt samarbejde med, 
særlig under byggeriets gang da kontorchefen sammen med 
arkitekt Fr. Føste var ministeriets repræsentant i bygge
udvalget. På grund af sygdom savner vi beklageligvis her ved 
indvielsen herr Eiler Mogensen.

Aftalen med ministeriet gik bl. a. ud på, at staten over
tager Nyborg gymnasiums kostafdeling og påtager sig ud
videlse og den daglige drift af den. Kommunen opfører el 
nyt gymnasium med rektorbolig, og skolen drives fortsat af 
kommunen, således at der til enhver lid sikres plads på 
skolen til de piger, som optages på alumnatet — også efter 
dets overtagelse af staten. Staten yder samme tilskud til 
gymnasiets drift som til andre kommunale gymnasier og 
overlager derudover kommunens nettoudgift ved undervis
ning af kostskolepigerne. Staten yder endvidere cl tilskud 
til gymnasieskolens opførelse på 25 procent af udgifterne 
til bygninger og inventar.

I november 1955 tiltrådte byrådet aftalen og gik ind for 
bygning af en ny gymnasiebygning efter et af arkitekt 
Jørgen Stærmose, Odense, i 1950 præmieret skitseforslag. 
Byggeudvalg med borgmesteren som formand nedsaltes.

For kostskolebygningen eller alumnatet nedsalte under
visningsministeriet et særligt byggeudvalg med kontorchef 
Eiler Mogensen som formand. Arkitekt Jørgen Stærmose 
valgtes til også her at forestå byggeriet.

Byggeriet påbegyndtes for kostafdelingens vedkommende 
den 21. august 1957 og på gymnasiebygningen den 10. no
vember samme år. De to bygninger toges i brug henholdsvis 
i august 1958 og i august 1959.

Hvad disse lo herlige institutioner har beløbet sig til i 
penge for stal og kommune, skal jeg stort set lade ligge ved 
denne lejlighed, byggeregnskabet er endnu ikke afsluttet for 
gymnasiebygningen.

Da gymnasiebygningen — af hensyn til de 90 kostskole
piger fra hele landet — er bygget noget større end nødven
digt for Nyborg bys behøv med 11.672 indbyggere, er der 
ved forhandling med såvel undervisnings- som finansmini
steriet opnået, at statens bidrag lil skolebygningen forhøjes 
til ialt 2 miil. kr. Vi lakker oprigtig de indstillende og bevil

— 10 —



gende myndigheder for denne forhøjelse og retter vor tak 
til d’herrer ministre Jørgen Jørgensen og Viggo Kampmann 
samt finansudvalgets daværende formand, herr Jensen- 
Broby.

Jeg kan pa min bys vegne udtale af el oprigtigt sind, at 
kommunen er kommet gennem delte omfattende skolebyggeri 
på en noget billigere måde, end vi oprindelig turde håbe. 
Når dertil sti kan tilføjes, at regering og folketing til gym
nasieskolerne bar gennemført nye og forbedrede tilskuds
regler, der nu stiller dem alle lige og billiggør den årlige 
drift for kommunen — ja, så føler jeg mig på denne for os 
så store dag som en Aladdin, der på byens vegne billedligt 
talt har fået en appelsin i turbanen — Aladdin fik ganske 
vist appelsinen helt gratis, men hvad . . .

I vor glæde skal og må vi ikke glemme vor folkeskole, der 
danner grundlaget for al undervisning. Den højere almen
skole må ikke på længere sigt gå forud for folkeskolen. 
Hånd i hånd med vor økonomiske bæreevne skal begge 
skoleformer tilgodeses.

Jeg skal på byens vegne sige oprigtig tak til mange flere, 
end jeg alt har gjort, del må nu vente til lidt senere på dagen; 
dog vil jeg på det varmeste nu takke byrådet, byggeudvalgets 
medlemmer, kredsens folketingsmand, Sv. Horn, rektor og 
arkitekt Jørgen Stærmose for godt og i sandhed fordrageligt 
samarbejde.

I aften el kvarter i ti lyder atter som igennem århundreder 
de gamle klokker fra kirken derinde i byen, og det skal 
være mit håb— al, som disse klokker ringede over fortidens 
latinskoledrenge, må de nu i fremtiden ringe over en ny 
gymnasieungdom af både piger og drenge, en ungdom, der 
i flid og med dygtighed vil udnytte de muligheder, som 
denne nye, skønne skole og dens lærerstab byder dem — 
og i dette håb overdrager jeg på byggeudvalgets vegne skolen 
til skolekommissionen ved dens formand, fru Annie Kramer.

Efter borgmesterens tale spillede orkestret (skole
orkestret 4- Nyborg private koncertorkester under le
delse af herr Aagaard) Handels Concerto Grosso, opus 
6 g-mol, og så talte undervisningsminister Jørgen Jør
gensen:
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Deres Majestæt, mine damer og herrer. Spiren til dette 
store værk, som vi i dag er forsamlet her for at indvie, var 
et lille privat studenterkursus, som i 1939 blev oprettet i 
Nyborg af lektor Marius Øllgaard og nylig afdøde lektor 
Margrethe Buch. Det er sørgeligt, at frk. Buch skulle do kun 
en måneds tid før kronen kunne sættes på det værk, som 
hun og lektor Øllgaard i sin tid lagde kimen til.

På det tidspunkt, da det private studenterkursus blev op
rettet i Nyborg, var børnetallet i kommunens skoler så lille, 
at man kunne stille lokaler til rådighed for kurset i de eksi
sterende folkeskoler. Stadsskoleinspektor Hoirup, Nyborgs 
æresborger, arbejdede ihærdigt for tanken om et gymnasium 
i Nyborg, og han fulgte med stor interesse oprettelsen af det 
private studenterkursus, som han betragtede som spiren til 
et senere gymnasium og som en fortrinlig mulighed for at 
få fastslået, at der virkelig var behov for et gymnasium.

I 1940 opførte studenterkurset den kostskolebygning på 
Frisengårdsvej, som ligger her endnu, og som blev grundlaget 
for alle planerne om en pigekostafdeling i tilknytning til 
gymnasiet.

I 1945 forenedes kursus, som et par år tidligere var over
taget af Nyborg kommune, med Nyborg realskole, en ærvær
dig gammel skole, som stammer helt fra 1842. Hermed var 
Nyborg Gymnasium skabt. De to stiftere af kurset, cand. mag. 
Margrethe Buch og cand. mag. Marius Øllgaard, blev lektorer 
ved gymnasiet, og i 1946 udnævntes rektor Stenbjerre til 
gymnasiets rektor.

Nyborg byråd viste fremsyn ved anvende kostskolebyg
ningen som pigealumnat. Ministeriel har siden ved tilskud 
bidraget til, at eleverne kunne bo der på næsten samme 
vilkår som eleverne på statens kostskoler, men det skal 
fremhæves, at det var Nyborg, der gik i spidsen for at skabe 
mere ligelige vilkår for piger og drenge. Hidtil var alle 
statens og de fleste private kostgymnasier forbeholdt drenge. 
Kun ved Langs skole i Silkeborg fandtes en lille kostafdeling 
for piger, men nu var Nyborg rykket ind i billedet med så 
stor en kostafdeling, som byen kunne magte.

Snart kom dog den tid, da de fra begyndelsen beskedne 
rammer blev for snævre, og byen målte tænke på at bygge et 
nyt gymnasium og samtidig søge klarlagt kostafdelingens 
skæbne. Hvis del ikke allerede stod klart, så lykkedes det 
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i hvert fald byrådet og rektor ved utrætteligt arbejde al over
bevise ministeriel om, at del var for stor en opgave for byen 
både at bygge et nyt gymnasium og udvide kostafdelingen til 
al dække del behov, der havde vist sig, og som ikke kunne 
(lækkes af den eksisterende kostafdeling.

I fuld erkendelse heraf er staten trådt til med et tilskud 
på 2 miil. kr. til gymnasiets opførelse og ved al overtage op
førelsen og driften af en ny og meget udvidet kostafdeling. 
Resten er tilvejebragt ved en for en lille by som Nyborg 
betydelig offervilje.

At disse penge er givet såre godt ud, derom vidner den 
store både smukke og hensigtsmæssige institution, der her 
er rejst, med rette omtalt som det hidtil største gymnasie- 
byggeri, og det siger i vore dage noget.

Kommunen løser en opgave for byen og oplandet ved at 
slå rede med en stor, moderne gymnasieskole netop nu, da 
der er brug for alle de gymnasiepladser, der kan skaffes. 
Den løser en opgave for hele landet ved i det nye gymnasium 
at give plads for undervisning af de 90 elever på statens 
kostafdeling, kommende fra alle egne af landet. Påny et 
vidnesbyrd om, hvad der kan nås, når kommunerne og 
staten står sammen om en stor opgave. På regeringens vegne 
udtaler jeg min fulde anerkendelse og påskønnelse af Ny
borg bys initiativ og offervilje i denne sag og retler min lak 
til borgmesteren på byens vegne.

Statens kostafdeling er en bemærkelsesværdig frugt af 
dette initiativ. På Viborg katedralskole har vi siden 1957 et 
antal pladser for kvindelige gymnasieelever i del fælles kol
legium for piger og drenge. Men her i Nyborg har vi fået 
den store kostafdeling for piger, der betyder cl væsentligt 
skridt henimod ligestilling af piger og drenge med hensyn 
lil gymnasieuddannelse. Vi er taknemmelige for Deres maje
stæts nærværelse i dag og ser heri en understregning af dette 
skridts betydning for hele landet.

Forrest i rækken af skaberne af dette store bygningsværk 
— skole og kostafdeling — står skolens rektor, Knud Stcn- 
bjerre, og dens arkitekt Jørgen Stærmose. Med fremragende 
sagkundskab hver på sit område har de været grundpillerne 
i et arbejde, hvorpå de lo byggeudvalg, henholdsvis for det 
kommunale gymnasium med borgmester Bjerring i spidsen 
og for statens kostafdeling med kontorchef Eiler Mogensen 
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i spidsen, har kunnet bygge. Jeg ved, at kontorchef Mogen
sen, hvis sygdom ikke havde forhindret ham i at være til 
stede, også ville kunne have givet udtryk for påskønnelse 
heraf og tak for godt samarbejde i begge byggeudvalg.

Jeg takker — selv om jeg herved også vover mig ind på 
borgmesterens område — alle, der på forskellig måde har 
bidraget til det samlede bygningsværks udførelse, teknikere, 
håndværkere, arbejdere og skolens lærere. På ny er afsluttet 
en indsats for at skabe el arbejdssted både for elever og for 
lærere, der af mange vil blive betragtet som forbilledligt.

Med den vished og lryghed, som erfaringerne har givet 
os om rektor Stenbjerres egenskaber som leder af skolen og 
kostafdelingen, overgiver jeg statens kostafdeling i rektors 
hænder.

Jeg lykønsker byen og alle, der skal færdes i skole og 
kostafdeling, og udtaler håbet om, at institutionen må blive 
et sandt grosted for al ungdom, der kommer her, og et fri
sted for ånd og sandhed.

Formanden for skolekommissionen, fru Annie Kramer, 
var næste taler:

Deres Majestæt! Hr. undervisningsminister! Mine damer 
og herrer! I dag går drømmen i opfyldelse, Nyborg indvier 
sin skole og kostafdeling, og jeg bringer på skolekommis
sionens vegne en tak, først og fremmest til borgmester Bjer
ring for de nye skolebygninger, han i dag som byggeudvalgs
formand har overdraget til skolekommissionen, og dernæst 
en lak til alle, der har gjort en indsats for, at denne skole 
i dag er en realitet. Denne lak gælder såvel de bevilgende 
myndigheder, stat og kommune, som enkeltpersoner, der på 
en eller anden måde har været medvirkende til resultatet. 
Takken går videre til teknikere, pædagoger og håndværkere. 
Alle har de været led i den kæde, der er blevet så smuk en 
helhed.

Jeg mindes de første byggemøder, hvor myndigheder, tek
nikere og pædagoger, arbejdede hånd i hånd for at finde 
frem ikke blot til smukke arkitektoniske ydre rammer, men 
også til rammer der passede til skolens hverdag: et myl
drende liv af børn og unge.

De fleste af skolens elever har også gået i skolen på 
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Kongens Bastionsvej. De har oplevet den gamle skoles 
trange og noget vanskelige arbejdsforhold. Men samtidig 
har de oplevet den gamle skoles hyggelige traditionsbundne 
atmosfære. Derfor vil der vel også gå nogen tid, for man 
bliver dus med den ny skole — for man får sat sit præg 
på den. Men jeg håber, at alle de fordele, de nye bygninger 
byder på: lyse og festlige klasseværelser, tidssvarende fag
lokaler med tidssvarende undervisningsmateriel, vil få elev
erne til at befinde sig godt. Og jeg tror, at der her er givet 
eleverne den bedst mulige baggrund for at erhverve sig den 
boglige og faglige viden, uden hvilken de ikke kan klare 
sig i konkurrencen i den hårde og kolde specialiseringens 
tidsalder, vi lever i.

Der bliver stadig brug for flere og flere, der ved mere 
og mere om el mindre, specielt område, og del er jo el 
gymnasiums vilkår ved en eksamen at fore bevis for elev
ernes faglige kunnen på de enkelte områder. Men netop 
fordi delte er gymnasiets vilkår, er jeg glad for, at jeg i dag 
kan overgive den ny skole til en leder og en lærerstab, om 
hvem jeg ved, al de ikke blot vil give deres elever al den 
boglige viden, som er nødvendig, men al de også vil lære 
dem det, der for mig synes vigtigere: at være mennesker. Vil 
lære dem, al cl demokratisk samfund behøver mennesker, 
der er i besiddelse af modenhed til at vurdere en situation 
og som vil have besværet med al danne sig deres egne me
ninger og undgå de forenklede sort/hvide standpunkter. Vil 
lære dem at være sig selv uden al være sig selv nok.

Rektor, når jeg hermed overdrager Nyborg Gymnasium 
til Dem, til skolens travle, men også rige hverdag, så gør 
jeg del med ønsket om, al De og Deres medarbejdere må 
få lykke til at give eleverne ikke blot den teoretiske viden 
med herfra, men også den livsvisdom, som digteren Halfdan 
Rasmussen udtrykker med ordene: At lære er at bøje sig 
over livet selv / og fylde sind og oje med tankens himmel
hvælv. I At undres og betages, når livet kommer nær, / og 
møde, når del dages, en større sandhed der.

Derefter fremførtes en kantate, skrevet af lektor 
Elkjær til musik af gymnasielærer Aagaard og instru
mentation af fløjtist Uffe Agerschou. I Nyborg Avis’ 
referat hedder det:
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»Det blev indvielseshøjtidelighedens højdepunkt. I 
sjælden grad gik her ord og toner op i en helhed, og 
de muntre indslag med peblingenes latinske sang og de 
»levende landsdele« var helt uimodståelige. Kantaten 
lønnedes med minutlangt bifald.«

KOR:
Ved Bæltets bred, som vold og værn 
mod frygtet fjende klædt i jern 
en borg blev bygt med tårn og tind, 
hvor smult sig fjorden smyger ind. 
Om borgen, kongers høje bo, 
et frodigt virke så man gro.
En kirke rejstes nær dens grund 
på ordet af en dronnings mund.
I tvende sekler borg og by 
nod over Norden værdigt ry. 
Her konge, bisp og adelsmand 
holdt Danehof og styred land. 
Forgængelig er jordisk glans. 
Til Øresund fløj ærens krans. 
Men byen blev i hverdags tid 
dog rammen om en trofast id.

SOLO:
At lærdom ej foragtes må, 
del kunne borgeren forstå.
I kirkens læ, ved borgens fod 
fast ubemærket en skole stod.

PEBLINGEKOR: 
In vernalis temporis 
ortu lætabundo, 
dum recessum frigoris 
nuntiat hirundo, 
lerræ, maris, nemoris 
decus adest deforis 
renovato mundo; 
vigor redit corporis, 
cedit dolor pectoris 
tempore iucundo.
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RECITATIV I:
By og land får ufredstid.
Svensken kommer blodig hid. 
Nyborg ej går ram forbi. 
— Dyrekøbt at slå sig fri. 
Byens brand af skorstensgiod — 
atter krig og trælsom nød — 
arme by og arme borg!
Endes aldrig mon din sorg? 
Nedgangstider og forfald — 
håbløshed i hus og hal — 
virkelyst og livsmod brudt. 
Skolen tom — en æra slut.

RECITATIV II:
Skjaldesang på modersmål.
Vidsyn, fremdrift, viljens stål.
Folkeånd og borgerflid.
Fællesskab i fredens strid.
Nye tider — godt og ondt — 
nye tanker — sært, men sundt — : 
mon ej kundskab styrke kan 
også folkets jævne mand?
Mand og kvinde — begge fri.
Tveklangs ædle harmoni.
Lærdoms lystgård åben står 
dreng og pige — Danmarks vår!

Fra nord og syd, fra vest og øst 
de stævned hid til den fynske kyst. 
Fra øer, hvor sproget er liflig musik, 
fra Jylland, hvor tanken er sindig logik, 
fra mindste by og fra hovedstad, 
fra landsbyidyllen, bakket og flad, 
fra Sydslesvig, Færøerne, Grønlands is — 
Og osse fra NYBORG — naturligvis!

KOR:
En skole er rejst på bakken.
Ungt smiler den ned til sin by. 
I dag vil den frembære takken 
med flyvende flag mod sky.

— 17 —



Nar feslens dag er lil ende, 
og hverdagen siunder lil, 
da er det godt al kende 
de mål, som vi dybest vil.

Må flid og retsind os fore 
i legende kappelyst 
med årvågent sind og øre 
mod kundskabs og klarheds kyst.

Lad ildhuens flamme blot skinne 
over bogstovets kolde grå.
Men — lys uden varme i sinde 
vil aldrig det bedste nå.

Så øv da kun evne og tanke. 
Søg frejdigt mod lærdoms port. 
Men lær også hjertet at banke 
for det, der er sandt og stort.

Rektor var sidste taler:
Deres Majestæt! Hr. undervisningsminister! Mine damer 

og herrer! For denne samfundets storslåede gave lil de unge 
i Nyborg by og opland og lil dygtige piger inden for og uden 
for Danmarks grænser bringer jeg som talsmand for disse 
unge en hjertelig tak, og jeg lakker ligeledes på nuværende 
og fremtidige læreres vegne for de arbejdsforhold, der her 
er budt os.

Jeg takker de bevilgende myndigheder, der har givet 
pengene og opfyldt alle rimelige ønsker. Kyndige arkitekter 
og ingeniører har i intimt samarbejde med byggeudvalg og 
skolens lærere udarbejdet planerne, dygtige håndværkere og 
arbejdere har opført bygningerne efter disse planer, og 
resultatet er blevet de smukke og hensigtsmæssigt indrettede 
lokaler i skole og kostafdeling, et samlet anlæg, der bærer 
vidnesbyrd om vor lids tekniske og håndværksmæssige kun
nen, og hvor der tillige ved valget af materialer og farver i 
høj grad er taget æstetiske hensyn. Alle vi, der færdes her 
til daglig, glæder os over del smukke anlæg, og jeg siger 
alle, der under den ene eller anden form har været med til 
al skabe disse dejlige forhold, en hjertelig tak.
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Jeg takker også undervisningsministeren for de ord, hvor
med ministeren overdrog kostafdelingen til min daglige le
delse og skolekommissionens formand for overdragelsen af 
den daglige omsorg for skolen. Jeg skal ærligt bestræbe mig 
på at værne om det, der her er skabt.

Rammerne er der, og del står nu til jer elever, og især 
til mine medlærere og mig, at fylde dem med et liv, der yder 
samfudet gengæld for de mange penge, der er anvendt her, 
og derved vise berettigelsen af at anvende dem. Jeg håber 
og tror, al vi alle vil føle forpligtelsen hertil.

De foregående talere har — hvad der er ganske naturligt 
ved en sådan lejlighed — berørt fortiden, og også jeg føler 
i dag trang til at betone, at vi foler os som led i slægters 
kæde, og derfor til at række hånd til de hørere og de peb
linge, der gennem hundreder af ar har færdedes i denne by, 
også fordi hele vor undervisning soger al knytte tråden til
bage til det, der var, for al forstå det, der er, og måske 
derved ane lidt af det, der kommer, og forslå del rent men
neskelige, al disse hørere og peblinge trods alle forskellig
heder i deres ydre forhold var mennesker som vi, ud fra 
deres forudsætninger ikke mindre kloge og heller ikke 
mindre dygtige end vi, med de samme dyder og fejl, og 
med samme stræben hos hørerne, som fylder os lærere i 
dag: ønsket om at gennem vort arbejde at bidrage til at 
skabe en dygtig dansk ungdom.

Forskelligheder i de ydre forhold var der unægteligt: 
»Vor Frue Skole«, lige nord for kirken derinde, var vel 
oprettet i dronning Margrethes tid, og den havde til huse i 
en to-etagers bygning, hvor nederste etage oprindelig be
stod af et eneste rum, uden kakkelovn, og i dette rum 
undervistes på samme tid alle disciplene fra de 3 klasser, 
hvoraf skolen dengang bestod. I skolens øversle etage boede 
rektor og de to hørere, der ledede undervisningen. De forte 
end ikke egen husholdning, men spiste hos borgere i byen, 
der mod at få del i kongetienden log latinskolens lærere på 
kost og i følge Frederik 1F forordning af 22. oktober 1587 
skulle give dem to måltider mad om dagen: kl. 10 om for
middagen — man stod tidligt op — og kl. 5 om eftermid
dagen. 4 gode retter til hvert måltid, steg lo gange om ugen, 
og dertil give hver af hørerne 4 potter øl om dagen.

Allerede nogle år forinden have kongen resolveret, at der 
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hvert år til evig tid skulle gives 300 bagerbrød, 2 sider flæsk 
og 1 tønde øl til fattige peblinge i Nyborg Latinskole, og 
ned gennem tiden ser vi, hvorledes konger, adelige og gode 
borgermænd og kvinder giver penge og gods til mad og 
klæder og ophold for fattige peblinge, så når Nyborg kom
mune i 1947 oprettede den kostafdeling for piger, der i 1958 
blev overlaget og stærkt udbygget af staten, fortsætter det 
offentlige faktisk på dette område kun linien i takt med en 
lignende udvikling på andre områder i overensstemmelse 
med det herskende samfundssyn af i dag.

I 1810 flyttede skolen fra de mørke, trange lokaler ved 
kirken til en gård på hjørnet af Kongegade og Slotsgade, 
lige over for slottet, til — som det hedder i en samtidig 
beretning — nogle »høje, muntre og rummelige lokaler«, 
og jeg lænker, at samtiden har stået med den samme blan
ding af betænkelighed, forundring og beundring over disse 
lokaler som vi i dag over for vor skole.

I 1839 ophæves imidlertid Nyborg Latinskole som den 
sidste på Fyn uden for Odense — Svendborg og de øvrige 
fynske byer havde allerede mistet deres latinskoler i 1740 
— og — som det hedder i kantaten — en æra var slut for 
den skole, der var vokset op i kirkens og i borgens skygge, 
men nu et hundredår efter er der som et led af tidens be
stræbelser for at give alle velegnede adgang til den højeste 
skoleuddannelse opstået en ny skole, og i dag indvies dens 
bygninger, opført midt i et kvarter af sund borgerlig bebyg
gelse — er det ikke som et udkik over selve samfundets ud
vikling?

Meget er sket i det hundredårige tidsrum, hvor der ikke 
dimitteredes studenter fra Nyborg, udviklingen er skredet 
frem med næsten revolulionsagtig hast på alle felter: på 
det teknisk-videnskabelige område ved opsporingen og ud
nyttelsen af atomkræfterne, som på én gang fylder os med 
beundring og ængstelse, ængstelse ikke for bomben, men for 
mennesket, som laver den og måske vil bruge den, hvorfor 
vort problem i dag måske ikke så meget er spørgsmålet om 
udvikling af teknikken, men nok så meget spørgsmålet om 
udvikling og forædling af mennesket — og set i historiens 
lys er dette sidste desværre en langt større og vanskeligere 
opgave end det første — på det sociale område i synet på 
kvindens stilling i samfundet, hvor fortidens hørere og peb
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linge ville opfatte det som den sande revolution, det er, at 
samfundet har givet kvinden fuld ligeberettigelse, og at sam
fundet foler forpligtelsen til i lige så høj grad som tidligere 
kun drengene nu også at give pigerne mulighed for udnyttelse 
af deres evner, anlæg og lyst lil al skaffe sig den solide ud
dannelse, ligegyldig af hvilken art, som giver øgede mulig
heder for personlig frihed livet igennem. Som et led i denne 
udvikling skal opførelsen af den dejlige koslafdelingsbygning 
derovre ses.

Udviklingen i vor lid har slettet ethvert spor af den gamle 
latinskoles snæverhed. Gymnasieskolen af i dag er et natur
ligt og selvfølgeligt led af vort demokratisk opbyggede skole
væsen, skolen for alle, der viser evner, lyst og vilje til at 
opfylde de krav, som gymnasieskolen stiller og må stille, 
hvis den skal udføre sin af samfundet pålagte mission: at give 
en almendannende undervisning, der tillige danner basis for 
videregående studier — for alle velegnede: uanset økono
miske kår, eller næsten uanset økonomiske kår, og lad mig 
tilføje: ethvert skridt i retning af at lette adgangen for alle 
velegnede ganske uanset økonomiske kår vil gymnasieskolen 
hilse med glæde.

Når jeg nu også formelt overlager det daglige ansvar for 
dette bygningskompleks, vil jeg gøre det i håbet om, at disse 
bygninger må komme til al danne rammen om et lyst og 
lykkeligt skoleliv, at det må blive en udviklings-, en mod
ningstid for de unge, der skal færdes her, og at vi lærere 
gennem en redelig undervisning må få lykke lil — foruden 
den kundskabsmeddelelse, som er ufravigelig nødvendig — 
at pege på de menneskelige, videnskabelige og kunstneriske 
værdier, må lære vore elever at se problemerne, uhildet at 
lage stilling til dem og træffe deres valg, præget af tolerance 
over for andres valg, at der herfra må udgå en frisk og frej
dig, ansvarsbevidst ungdom, der må finde og fylde sin plads 
i det samfund, vi alle tjener.

Højtideligheden sluttede med, at kor og orkester 
fremførte Beethovens Lovsang.

Ved den efterfølgende reception på kostafdelingen 
blev der bragt lykønskninger af formanden f. Gymna
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sieskolernes Lærerforening, adjunkt B. Baunsgaard, 
borgmester, redaktør Wellejus, blikkenslagermester 
Jørgensen og ekspeditionssekretær Martensen-Larsen.

Om aftenen samledes en række indbudte gæster til 
festmiddag i skolens samlingssal, og lier talte: Borg
mester Bjerring, rektor, fru A. Kramer, forstander 
Peter Knudsen (tidligere mangeårig formand for Ny
borg købstads skolekommission), civilingeniør J. Men
gel (på arkitekternes og ingeniørernes vegne), lektor 
Frimann Jensen (lærerrådsformand), rektor Hveberg 
(fra Nyborgs norske venskabsby: Sandnes), undervis
ningsinspektør Sigurd Højby, amtmand Friis Jespersen 
(Svendborg amt), undervisningsminister Jørgen Jørgen
sen, stiftamtmand Høirup, lektor Øllgaard, direktør 
Aage Korsgaard (på omegnskommunernes vegne), rek
tor Arndal, redaktør Egebjerg og stadsskoleinspektør 
P. Roed-Petersen.

Nyborg Gymnasium er en fuldstændig højere almen
skole i overensstemmelse med almenskoleloven af 24. 
april 1903. Den omfatter mellemskole, realklasse og 
gymnasium med en nysproglig og en matematisk- 
nalurvidenskabelig retning.

OPTAGELSESBETINGELSER
I realklassen kan kun optages elever, der har bestået 

mellemskoleeksamen med tilfredsstillende resultat.
Realeksamen kræves ved ansættelse på de fleste 

kontorer, i banker og etaterne (post- og telegrafvæse
net kræver realeksamen med fransk).

I forste gymnasieklasse optages elever, der har be
stået mellemskole-, real- eller alm. forberedelseseksa
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men med el tilfredsstillende resnltat. I tilfælde, hvor 
skolen finder det nødvendigt, må eleverne underkaste 
sig en optagelsesprøve, der normalt afholdes i slutnin
gen af juni. Ønsker man at blive optaget i nysprogligt 
gymnasium, må man inden skoleårets begyndelse have 
beslået mellemskolens Icitinprove, hvortil der efter 
Mikkelsens latinske læsebog opgives øvelsesstykkerne 
(herunder også de danske stykker) samt stk. I— 
XXXIII.

Fælles for de to retninger i gymnasiet er fagene: 
dansk, fransk, historie, religion, oldtidskundskab, sang, 
legemsøvelser og naturhistorie. På nysproglig linie er 
hovedfagene tysk, engelsk og latin, og desuden under
vises der i de to første klasser i geografi. På matematisk 
linie er hovedfagene matematik, fysik og kemi, og i 
de lo første klasser undervises der tillige i engelsk 
eller tysk og geografi.

Den nysproglige linie vælges af dem, der vil lage 
juridisk eller statsvidenskabelig embedseksamen, skole
embedseksamen i sprog og historie, teologisk eller 
medicinsk embedseksamen. Desuden vælges nysproglig 
retning af mange, der ikke ønsker al læse videre ved 
de højere læreanstalter, men efter studentereksamen 
vil ud i praktisk virksomhed.

Den mateinatisk-naturuidenskabelige linie giver ad
gang til at studere ved Danmarks tekniske højskole 
eller læse til skoleenibedseksamen ved det matematisk
naturvidenskabelige fakultet. Til lægestudiet giver den 
fuldt så godt, til det juridiske og slatsvidenskabelige 
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, Farma
ceutisk Læreanstalt, Tandlægeskolen, Officersskolen, 
Akademiets arkitektskole o. s. v.
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Et barn med gode evner kan klare undervisningen i 
mellemskolen og realklassen, men for at følge med i 
gymnasiet kræves der ikke blot, al eleven har gode 
forkundskaber og er flittig, men også, at han er 
inoden og velbegavet.

VALGFRIE FAG
I 4. mellemskoleklasse er latin valgfrit fag. Elevens 

forældre bestemmer, om eleven skal følge undervis
ningen i dette fag, men skolen forbeholder sig at nægte 
en elev ret lil at deltage i lalinundervisningen, hvis 
den mener, al han bør koncentrere sig om de øvrige 
fag. I latintimerne får de ikke-latinlæsende elever 
engelsk, dansk, lysk og matemalik.

I realklassen er fransk valgfrit fag. Iler gælder de 
samme betingelser som ved lalinundervisningen i 4. m. 
I fransktimerne får de ikke-fransklæsende elever 
engelsk og regning.

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

SKOLEBØGER
Skolebøger — såvel som undervisningen — er gratis. 

Lærebøger, atlas, leksika m. v. stilles lil rådighed for 
eleverne som lån. Med hensyn til denne ordning gæl
der følgende regler:

1. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de af ham/ 

hende lånte bøger.

3. Enhver bog skal af eleven straks efter mod
tagelsen forsynes med navn på bindets inder
side.
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4. Bøgerne skal forsynes med omslag; eventuel 
mishandling vil medføre erstatningsansvar.

5. Der må ikke i bøgerne anføres notater eller til
føjelser uden efter lærerens anvisning.

6. Afbrydes undervisningen i skoleårets løb, må 
de udlånte bøger straks tilbageleveres til 
skolen.

Til disse af undervisningsministeriet fastsatte regler 
føjes følgende: Det er ikke tilladt at skrive gloser til, 
selv om man senere visker dem ud igen. Hvis en elev 
modtager en brugt bog og ved udleveringen konstaterer, 
at der er skrevet gloser til, skal det omgående med
deles til boginspeklor. Der må ikke udrives blade eller 
dele deraf af kollegiehefter, glose- eller stilebøger.

GYMNASTIK
Gymnastikdragt er obligatorisk og anskaffes af 

eleven selv. Drengene bruger et par korte, lyseblå 
gymnastikbukser, pigerne en grå kitteldragt.

Ønskes en elev for kortere tid fritaget for gymna
stikundervisning, må han medbringe skriftlig anmod
ning fra hjemmet herom med angivelse af grunden. 
Ved fritagelse for længere tid fordres lægeattest på 
blanketter, der udleveres på skolen.

KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE
Timeplanen lægges med henblik på, at eleverne går 

til konfirmationsforberedelse i 3. m., således at de 
efter eget valg kan blive konfirmeret enten om foråret 
(i slutningen af 3. m.) eller det følgende efterår (i be
gyndelsen af 4. m.).
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KARAKTERSKALAEN
Kgl. anordning af 6. februar 1943 indeholder føl

gende bestemmelse:
Enhver bedømmelse skal udtrykkes ved en af føl

gende karakterer: ug, ug 4-, mg + , mg, mg 4-, g + , g, 
g-J-, tg + , tg, tg 4-, mdl. + , mdl. Dersom el flertal af 
bedømmerne er enige om, al eksaminanden overhove
det ikke har lagt kundskaber i det pågældende fag 
for dagen, gives dog karakteren slet.

Der tillægges desuden karaktererne følgende talværdi 
ved udregningen af gennemsnittet ved henholdsvis års
karaklererne og eksamenskaraktererne: ug = 15, ug-^ 
= 142/3, mg + = 14V3, mg = 14, mg-r = 13V3, g + 
= 122/3, g =12, g-e- = 102/s, tg+=9V3, tg = 8, 
tg-j- = 5V3, mdl.+ = 22/s, mdl. = 0, slet = -4- 16.

EKSAMEN 195 9.
Til at beslå eksamen kræves følgende middeltal 

(såvel af årskaraklerer som af eksamenskarakterer):
Studentereksamen................... 11,25
Realeksamen ............................ 11,00
Mellemskoleeksamen............... 10,75

A. STUDENTEREKSAMEN 
mat. nat. A

Grethe Rex Andersen, Grena.
Gunnar Andreasen.
Klas Baumbach.
Hanne Borg.
Lene Clausen.
Thyra Johannesen, Sdr. Vissing.
Jette Jørgensen, Grenå.
Ruth Nielsen, Assens.
Jørgen Rabøl.
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Birgit Rasmussen, Assens.
Jørn Stougaard.
Karen Margrethe Søndergaard, Sdr. Omme. 
Hans Erik Tipsmark.
Jens Vaabcn, Aunslev.

2 fik mg+ (14,38, 14,35), 5 fik mg (14,11, 13,92, 13,85, 
13,77, 13,67), 4 fik mg^ (13,57, 13,52, 13,39, 13,20), 2 fik 
g + (12,96, 12,83), 1 fik g (12,12).

mat. nat. B
Kirsten Munch Andersen, Radby pr. Tommerup. 
Jonna Christiansen, Stege.
Merete Porsager Hansen, Liltofte pr. Assens.
Lise Haugaard, Haverslev pr. Arden.
Karen Kristiansen, Skelum.
Ole Mortensen.
Lars Nielsen.
Jon Olsen.
Mette Primdahl, Balling.
Peder Otto Rasmussen.
Anna Neta Simonsen, Præstbro.
Peter Stellinger, Øxendrup.
Ivan Thulesen.

3 fik mg+ (14,38, 14,36, 14,28), 6 fik mg (14,06, 14,02, 
13,96, 13,92, 13,90, 13,76), 3 fik mg-^ (13,51, 13,47, 13,41), 
l fik g+ (12,99).

ns.
Karin Algreen-Jensen.
Anne Sofie Haahr Hansen.
Erik Torup Hansen.
Preben Juni Hansen.
Helga Hårde Jeppesen, Logstor.
Karen Marie Jørgensen, Skelskor.
Inger Kristensen, Grenå.
Ingelise Løkke.
Lise Neergaard, Kalundborg.
Jens Thuesen Nielsen.
Lene Rechmann Nielsen.
Sven Nielsen, Aunslev.
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Thorkild Nissen.
Annelise Olsen, Lille Linde pr. Hårlev.
Vibeke Hein Olsen, Brundby, Samsø.
Lene Pedersen, Ålborg.
Ane Petersen, Kærum pr. Assens.
Karen Margr. Graae Rasmussen, Skelskør.
Bente Heino Simonsen, Glostrup.
Lilly Voigt, Nordenbro, Langeland.

3 fik mg + (14,48, 14,39, 14,28), 11 fik mg (14,16, 13,99, 
13,97, 13,96, 13,95, 13,92, 13,85, 13,85, 13,79, 13,74, 13,68), 
6 fik ing-^ (13,64, 13,52, 13,49, 13,49, 13,17, 13,08).

B. REALEKSAMEN
Ra

Niels Adamsen.
Paulo Andreassen, Ringe.
Inger Goddiksen, Bovense.
Vibeke Hassenkam.
Lars Emil Jensen.
Jørgen Mørup Jørgensen.
Keld Henning Jørgensen.
Ole Krogh, Herrested.
Kirsten Malling Larsen.
Preben Miihring, Ullerslev.
Leif Møller.
Grethe Broni Nielsen.
Birgit Olsen.
Lis Brøndum Olsen.
Karen Sohne Pedersen, Ørbæk.
Grete Briand Petersen, Ringe.
Henning Rasmussen, Aunslev.
Helga Thiesen.

2 fik mg + (14,26, 14,21), 4 fik mg (14,14, 14,03, 13,79, 
13,77), 9 fik mgv (13,59, 13,53, 13,49, 13,44, 13,27, 13,08, 
13,06, 13,04, 13,00), 2 fik g + (12,82, 12,72), 1 fik g (12,04).

Rb
Jytte Døssing.
Karl Georg Hansen.
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Anni Jeppesen, Aunslev.
Lis Jochumsen.
Helma Larsen.
Jytte Lausten.
Inge Nielsen.
Anna Grete Brahe Pedersen, København.
Erling Skov.
Birthe Storm-Jensen.
Johannes Vilsøe.

5 fik mg + (14,44, 14,36, 14,27, 14,18, 14,17), 3 fik mg 
(14,01, 13,90, 13,87), 1 fik mg + (13,35), 1 fik g+ (12,34), 
1 fik g (11,53).

C. MELLEMSKOLEEKSAMEN
Denne eksamen blev bestået af 54 elever.

PRÆMIER OG LEGATER 1959
Justitsråd Coldings præmielegat for højeste pointstal til 

studentereksamen og realeksamen tilfaldt student Helga Jep
pesen og realist Johannes Vilsøe.

Skoleinspektør Ernst Petersen og hustrus præmielegat for 
højeste pointstal til realeksamen tilfaldt realisterne Inge Niel
sen og Johannes Vilsøe.

Etatsrad Baggers præmielegal for flid tildeltes studenterne 
Klas Baumbach, Lars Nielsen, Peder Otto Rasmussen og 
realist Erling Skov.

Nyborg Botaryklubs kammeratskabslegat tildelles student 
Klas Baumbach.

Sparekassen for Nyborg By og Omegns kammeratskabs- 
legater tildeltes realisterne Lis Jochumsen og Leif Møller.

Sparekassedirektør Torp-Pedersens jubilæumslegat tildel
les studenterne Jens Thuesen Nielsen og Jørgen Rabøl.

Flidspræmier fra Statens stipendiefond for kostelever til
deltes studenterne Thyra Johannesen og Annelise Olsen, 
Hanne Pihl, II ns, Lisbeth Kien, I ns B, Grethe Frederiksen, 
I mn B, og Lilig Larsen, I mn B.
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Dansk Arbejdsmands-Forbunds Nyborg-afdelings flids
præmie tildelles realist Erling Skov.

Nyborg Realskoles Elevforenings bogpræmier tildeltes 
realisterne Inger Goddiksen og Birgit Olsen.

Nyborg Hjemstavnsforenings bogpræmie tildeltes realist 
Lis Jochumsen.

Den amerikanske ambassades præmie lil en dygtig elev i 
engelsk tildeltes student Thorkild Nissen.

Institut Fran^ais’ præmie lil en dygtig elev i fransk til
deltes student Karen Marie Jørgensen.

Institut fiir Auslandsbeziebungen’s præmie lil en dygtig 
elev i tysk tildeltes student Karin Algreen-J ensen.

Kvindernes internationale liga for fred og frihed, Fyns 
distrikts bogpræmie tildeltes student Thyra Johannesen.

Foreningen Nordens bogpræmie tildelles Elenita Petersen, 
I mn A.

Boghandler Bendix-Petersens bogpræmier tildelles studen
terne Ane Petersen og Ole Mortensen.

Sparekassen for Nyborg By og Omegns bogpræmier til
deltes realist II elma Larsen, Ulla Borring Andersen, I ns B, 
og Peder Korsgaard, 4. b.

Nyborg Gymnasiums flidspræmie tildeltes Kurt Lind, 2. b.
Nyborg Gymnasiums ærespræmie tildelles elevrådets for

mand, student Lise Neergaard.
Nyborg Byråds legal og æresborger, fhv. stadsskoleinspek

tør Johannes Hoirups legat er for 1959 tildelt følgende tid
ligere elever fra Nyborg Gymnasium: slud. med. vetr. Otto 
Hansen, stud, polyt. Mogens Frank Mikkelsen, stud, pharm. 
Ole Nielsen, stud, polyt. Else Pind, slud, polyt. Poul Præsius, 
stud, polyt. Olof Rudbeck, handelsstuderende Finn Poulsen, 
de seminariestuderende Ulla Dahlsen, Nina Lein Jensen, Ole 
Viggo Olsen, John Aagaard, de teknikumsluderende Erik El
man Clausen, Erik Eriksen, Christian Falkenberg, Jørgen 
Biilow Johansen, Erik Nielsen, Preben Nielsen, Vagn Holm 
Nielsen, Ole Haurballe Olesen, Finn S. Pedersen, Ib Strand- 
gaard Villadsen og Leif Strandgaard Villadsen.
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Opholdsstipendier fra Statens stipendiefond for kostelever 
er for 1959 tildelt: Jonna Poulsen. II ns, og Ingrid Kjeld
sen, II mn.

På kostafdelingen har følgende i skoleåret 1959—60 fået 
tildelt:

Hel friplads: Hanne Piid, III ns, Solvejg Hansen og Ingrid 
Kjeldsen, III mn, Helga Hol in, II mn A, Grethe Frederiksen, 
Inger Hansen, Lilly Larsen og Elva Nielsen, II mn B.

Halv friplads: Jonna Poulsen og Else Marie Rasmussen, 
III ns, Merete Madsen, Hente Olesen, Margit Olsen og Anni 
Sebelin Poulsen, III mn, Lisbeth Kien, II ns B, Hanne. Forch
hammer, II mn A.

Svendborg amts skoleråds stipendier er tildelt: Carsten 
Sørensen, I mn B (645 kr.), Birgit Eriksen, I ns A (322,50 kr.), 
og Klaus Landboe-Christcnsen, II mn B (322,50 kr.).

5 stipendier (å 100 kr.), udsat af Sparekassen for Nyborg 
By og Omegn, er tildelt: Ulla Borring Andersen, II ns B, Kaj 
Bonde Hansen, 1 ns B, Niels Jensen og Knud Rasmussen, 
I mn A, Knud Stokholm, I mn B.

Simon Veits legat er i 1959 tildelt: stud, pharm. Ole Niel
sen (235 kr.), slud, polyt. Poul Præsilis (235 kr.), stud, odont. 
Hans Erik Tipsmark (100 kr.).

2 værelser på studenterkollegiet Solbakken, hvortil Spare
kassen for Nyborg By og Omegn har indstillingsret, er tildelt 
slud. mag. Niels Chr. Nielsen og stud. jur. Jørgen Stenbjerre.

LEGATER
1. Justitsråd, dr. med. æ chir. J. Chr. Coldings legat fra 1881. 

Renten af legatkapitalen (3.048,00 kr.) deles i 2 lige store 
portioner, »hvoraf den ene portion tilfalder den elev, der 
ved afgangsexamen i skolens øverste afdeling (III g), og 
den anden portion den elev, der i næstøverste afdeling (r), 
have erholdt det højeste antal points eller den bedste 
e x a men ska r a k t er «.
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2. Grosserer Simon Veits legat fra 1925. Renten af legat
kapitalen (13.400,00 kr.) »anvendes til støtte for videre 
uddannelse af elever fra realskolen i Nyborg efter legat
bestyrelsens (skolekommissionens) bedste skøn«.
Ansøgningsskemaer udleveres i oktober og indleveres til 
rektor inden 1. november.

3. Svendborg amts skoleråds stipendier fra 1950: »Til for
deling efter rektors indstilling som stipendier til 2 a 3 
i skoleradskredsen hjemmehørende elever i Nyborg Gym
nasium, hvis forsørgere — såvel som de selv — opfyl
der sygekasselovens trangsbetingelser, ydes ialt et årligt 
beløb på 600,00 kr. + f. t. 115%«.
Ansøgningsskemaer udleveres i marts og indleveres til 
rektor inden 1. april.

4. Proprietær af Dyrehaugegaard P. Holm og hustrus legat 
fra 1949. En del af dette legats indtægt (f. 1. ca. 200,00 
kr.) skal »tilfalde fattige og værdige unge mennesker, der 
efter bestået eksamen artium studerer teologi, og hvis 
forældre har eller har haft bopæl i Nyborg købstad, 
Vindinge herred eller Svindinge sogn«.
Ansøgninger — der anvendes ikke skema — tilsendes 
rektor i tiden 15. oktober—15. november.

5. Nyborg byråds legat til fordel for elever, som soger eller 
har søgt Nyborg kommunale skoler fra 1952. Legat
kapitalen (f. t. 115.088,00 kr.) er skænket til skolevæse
net i Nyborg af Christian III (1555), Frederik li (1572), 
Johan Friis til Hesselagergaard (1554), justitsråd Frede
rik Bagger til Julskov (1789), kammerråd Hans Bredal 
(1803), kancelliråd Laurits Lange (1814) og er overført 
til legatet af Nyborg byråd, der for at udligne pengenes 
forringede værdi stadig forøger legalmassen. Legatet ud
deles ved skolens dimissionsfest i portioner, hvis størrelse 
fastsættes af Nyborg købstads skolekommission, der ud
gør legatets bestyrelse.
Ansøgningsskemaer udleveres i maj og indleveres til 
rektor inden 1. juni.

6. Sparekassedirektør Christian Torp-Pedersens jubilæums
legat (legatkapital: p. t. 17.004,65 kr.) fra 1953. Legatet er 
oprettet af Sparekassen for Nyborg By og Omegn til 
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fordel for elever, der går eller har gået i Nyborg Gym
nasium, og det uddeles uden speciel hensyntagen til 
trang og dygtighed til en elev, som skolen vil udmærke 
på grund af vedkommendes tiltalende menneskelige 
egenskaber. Legatet, der ikke kan soges, bestyres af sko
lens rektor i forbindelse med den i anciennitet ældste 
direktør for Sparekassen for Nyborg By og Omegn.

7. Æresborger, fhv. stadsskoleinspektør Johannes Høirnps 
legat til fordel for elever, som søger eller har søgt Nyborg 
kommunale eller private skoler.
Legatet, der er indstiftet af Nyborg byråd i 1958 for 
at hædre mindet om den fremragende skolemand og bor
ger i Nyborg, Johannes Høirup, har f. t. en legatkapital 
på 41.479,00 kr.
Legatet uddeles ved skolens dimissionsfest i portioner, 
hvis størrelse fastsættes af Nyborg købstads skolekommis
sion, der udgør legatets bestyrelse.

Ansøgningsskemaer udleveres i maj og indleveres til 
rektor inden l.juni.

Sparekassen for Nyborg By og Omegn har indstillingsret 
til 2 værelser på .studenterkollegiet Solbakken, København. 
Værelserne, for hvilke der betales den af kollegiet fastsatte 
husleje (f. t. 140,00 kr. pr. værelse månedlig, incl. lys og 
varme), tildeles fortrinsvis studenter fra Nyborg Gymnasium.

Ansøgere henvender sig til rektor inden sommerferien.

ELEVERNE
Pr. 31. december 1959 havde skolen 420 elever, 171 

drenge og 249 piger. 204 af dem gik i gymnasieklasserne, 
og 215 var udenbys.

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

* betyder kostelev.

III mn
* 1. Lisbeth Schultz Andersen, 30. 12. 1940, Møgelmose pr. 

Feldballe.
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* 2. Mette Muldbjerg Andersen, 7. 10. 1941, Lindholm pr. 
Tim.

" 3. Kirsten Christensen, 13. 8. 1940, Arden.
* 4. Ruth Christoffersen, 8. 12. 1941, Kædeby, Langeland.

5. Birgitte Dalgaard, 14. 9. 1942.
* 6. Inger Daugaard, 27.5. 1942, Silkeborg.

7. Connie Eriksen. 19. 7. 1940.
8. Ruth Nymann Eriksen, 1.8. 1941.
9. Grethe Hansen, 17.6. 1941.

*10. Solvejg Hansen. 24.4. 1940, Karise.
11. Hein Heinsen, 6.3. 1941, Husum, Sydslesvig.
12. Lise Høiberg, 8. 12. 1941.

*13. Ingrid Kjeldsen, 31.3. 1940, Neest pr. Ingstrup.
*14. Merete Madsen, 29. 5. 1941, Nykøbing Sj.

15. Ib Nielsen, 27. 11. 1941, Ullerslev.
*16. Bente Olesen. 30.3. 1941, Risbæk pr. Fåre.

17. Henny Olesen, 17.8.1941.
*18. Margit Olsen, 25. 7. 1941, Karise.

19. Egon Pedersen, 30. 11. 1941, Vindinge.
*20. Anni Poulsen. 30. 10. 1941, Frederiksberg.

21. Benny Ravn, 23.9. 1941.
22. Hanne Roed, 29. 12. 1941.

*23. Ingerlise Skov, 11.5.1941, Ørum, Djurs.

III ns
1. Annie Andersen. 23. 3. 1942.

* 2. Karen-Elisabeth Friisholm Andersen, 29.6.1941, 
Risskov.

3. Karen Balle, 28. 4. 1940.
* 4. Meiske Håkansson, 19. 10. 1941. Husum, Sydslesvig.

5. Grethe Reenberg Jensen, 11.1.1941.
6. Kirsten Jørgensen, 3.3. 1941, Aunslev.

* 7. Lene Kristensen, 20.3.1942, Frederiksberg.
" 8. Minna Landau, 21.8. 1940. Næstved.
* 9. Else Mouritsen, 18. 3. 1941, Karise.
*10. Kirsten Muller, 20.11.1941, Frederiksberg.

11. Mona Nielsen, 26.4.1940.
12. Hans Otlo Pedersen, 29.8. 1940.

* 13. Hanne Pihl, 30.5. 1939, Jyllinge.
* 14. Jonna Poulsen, 25.9. 1940, Års.
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* 15. Else Marie Rasmussen, 4.9. 1941, B rundby, Samsø.
16. Annelise Skov, 15.2.1941.
17. Grethe Skov, 25.4.1941.
18. Lis Wammen, 27. 1. 1941.

// m A
* 1. Karen Grove Andersen, 31. 7. 1942, Lyby.

2. Ivar Dreyer, 24. 12. 1941.
* 3. Hanne Forchhammer, 27. 4. 1943, Nykøbing Sj.

4. Flemming Hansen, 22.3. 1941, Vindinge.
* 5. Helga Holm, 13.11.1941, Bedsted.

6. Birgitte W. Jacobsen, 22.10.1942, Gislev.
7. Thorben Kienitz, 19. 3. 1943.

* 8. Elsebeth Juni Larsen, 12. 7. 1941, Glamsbjerg.
* 9. Lissi Madsen, 17.9.1942, Nykøbing Sj.
*10. Jette Mogensen, 19.8.1941, Glamsbjerg.

11. Erik Olsen, 31. 1. 1943.
12. Per Ove, 30. 5. 1942.
13. lians Pedersen, 19.4.1943.

*14. Elenita Petersen, 5. 6. 1941, Fuglefjord, Færøerne.
15. Flemming Petersen, 1.1. 1943.
16. Bjørn Rettrup, 3.4.1942.
17. Susie Westergaard, 4.9. 1941, Sørup.

Il m B
* 1. Aase Borchersen, 20. 10. 1941, Angmagssalik, Grønland.
* 2. Lone Buttenschon, 21.2.1942, Asnæs.

3. Arne Borrild, 10. 5. 1943.
* 4. Grethe Frederiksen, 28. 5. 1941, Arden.

5. Ingelise Bergholdt Hansen, 30.9. 1942.
* 6. Inger Hansen, 26. 1. 1942, Lihine.

7. Ove Jensen, 16. 2. 1942.
8. Torben Colding Jensen, 28. 5. 1942.
9. Klaus Landboe-Christensen, 3. 12. 1940, Vindinge.

10. Bjørn Larsen, 28. 2. 1941.
*11. Lilly Larsen, 3. 11. 1942, Blære.
*12. Elva Nielsen, 13.9.1942, Farstrup.

13. Kjeld Nielsen, 22.4.1941.
14. Kurt Nielsen, 3. 11. 1940.
15. Niels Peter Rasmussen, 20.9. 1941, Ørbæk.
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16. Kirsten Roed-Petersen, 12.3.1941.
17. Jørgen Schousboe, 22.5.1942, Risskov.

*18. Aase Steen-Hansen, 24. 2. 1941, Langeland.

II s A
1. Vibeke Adamsen, 16.3.1942.

* 2. Karin Bårris, 24. 11. 1942, Hee.
* 3. Helle Fog-Nielsen, 22.9. 1942, Brenderup.

4. Jeltc Hansen, 13. 6. 1942.
* 5. Kaya Ibsen, 10. 10. 1942, København.

6. Birgit Jacobsen, 23. 11. 1942.
* 7. Metha Kjeldsen, 9. 5. 1942, Naur.
* 8. Ragnhild Kjeldsen, 18.11.1942, Kielstrup.

9. Kirsten Landboe-Christensen, 3. 12. 1940.
*10. Ilsa Muller, 5. 5. 1942, Tranebjerg, Samsø.
*11. Birgitte Nielsen, 28.4. 1942, Sneglerup.

12. Claus Nielsen, 28.2. 1943.
13. Eva Kok Nielsen, 19. 1. 1942, Assens.
14. Hanne Nielsen, 25. 7. 1940, Ørbæk.
15. Niels Thuesen Nielsen, 13. 6. 1942.
16. Bo Rasmussen, 16. 7. 1942, Bovense.

*17. Birthe Svendsen, 17.3.1941, Rynkeby.
18. Solvejg Østerlund, 7. 5. 1942.

II s B
1. Ulla Borring Andersen, 7. 7. 1942.

* 2. Birgit Brems, 1.2.1942, Glamsbjerg.
* 3. Kirsten Dam, 16. 3. 42, Nykøbing Sj.
* 4. Helene Fallesen, 30. 5. 1942, St. Nustrup.
* 5. Jette Gert, 26. 4. 1942, Arden.
* 6. Helene Gleesborg, 22. 7. 1942, Middelfart.
* 7. Margit Læssøe Hansen, 6. 12. 1942, Gentofte.
* 8. Jette Johannesen, 26. 9. 1942, København.

9. Elsebeth Jørgensen, 3. 10. 1941, Ringe.
*10. Lisbeth Kien, 25. 12. 1941, Ebberup.

11. Hanne Slyngborg Madsen, 25.4.1943.
12. Kate Nørbæk Madsen, 10.4. 1941.
13. Annemarie Mørk-Hansen, 24.2. 1942, Ferritslev.
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14. Kirsten Neerup, 10.8. 1942, Nykøbing Sj.
15. Birthe Pedersen, 28.2. 1942, Gislev.

"16. Birgitte Petersen, 2. 1. 1943, Hellerup.
17. Else Margrethe Petersen, 20.5. 1943, Ryslinge.
18. Marianne Skyttegaard-Nielsen, 1.9.1942.

"19. Anne Marie Vhnmerslev, 9. 9. 1942, Vanløse.
20. Hannelore Weuder, 24. 2. 1942.

Ru
1. Hanne Andersen, 20. 11. 1943, Vindinge.
2. Lone Baumbach, 14. 12. 1943.
3. Gertie Christensen, 12. 4. 1943.
4. Lilly Christensen, 23. 3. 1943, Gislev.
5. Per Christiansen, 2. 12. 1943.
6. Hans Droscher, 28. 4. 1943.
7. Jens Fanø, 31. 8. 1943.
8. Kurt Hansen, 2. 4. 1943.
9. Merete Hansen, 16. 9. 1943.

10. Mogens Hauge, 8.8. 1943.
11. Annelise Moller Jensen, 18.4.1943, Ryslinge.
12. Carl H jer riid Jensen, 1. 12. 1943.
13. Kaj Voigt Jensen, 5. 12. 1943.
14. Bjørn Norbæk Madsen, 25.11.1943.
15. Hans Nissen, 16. 11. 1943.
16. Marna Petersen, 11.11.1943.
17. Kaj Rasmussen, 14. 7. 1943, Hjulby.
18. Lis Schifter, 19. 3. 1943, Gislev.
19. Tove Skjalm, 13.4.1943, Hjulby.
20. Hanne Thomassen, 30. 5. 1944.

Rb
1. Eva Andersen, 16.5.1943, Aunslev.
2. Inge Christensen, 4. 9. 1943, Bovense.
3. Jørgen Gertz, 17. 4. 1943.
4. Per Gertz, 28. 3. 1944.
5. Inge Hartmann-Petersen, 20. 1. 1944, Aunslev.
6. Svend Aage Henriksen, 21. 10. 1943, Refsvindinge.
7. Niels Christian Jensen, 21. 1. 1944, Aunslev.
8. Grete Biilow Johansen, 13. 3. 1944, Aunslev.
9. Jørgen Koefoed, 7. 8. 1943, Gislev.
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10. Lene Enegaard Madsen, 14.9. 1943, Hjulby.
11. John Kok Nielsen, 12.8.1943.
12. Lene Pilegaard Nielsen. 29. 7. 1943, Aunslev.
13. Bjarne Vamberg Rasmussen, 19.5. 1942.
14. Eilif Rasmussen, 28. 12. 1943, Refsvindinge.
15. Erik Dyrskov Rasmussen, 4. 2. 1943.
16. Kaj Egsvang Rasmussen, 7. 7. 1942.

4. a
1. Mogens Berg, 10. 10. 1944, Herrested,.
2. Kim Bohart, 17. 11. 1944, Ryslinge.
3. Ole Bjorn Christensen, 9.11.1944.
4. Herluf Clausen, 3. 11. 1944.
5. Hanne Egebjerg, 4. 5. 1945.
6. Elisabeth Elkjær, 1. 4. 1945.
7. Kirsten Falcke, 4. 7. 1945.
8. Jette Hansen, 26.8.1944.
9. Winnie Horn, 2. 9. 1944.

10. Anna Marie Jessen, 4. 6. 1944, Ringe.
11. Kirsten Jørck, 12.8.1944, Aunslev.
12. Henning Frølich Jørgensen, 26.9. 1944.
13. Anne Kellermann, 16. 2. 1945.
14. Birger Klausen, 2.9. 1944.
15. Pia Korsgaard, 17.2. 1945, Hjulby.
16. Jørgen Langvaad-Madsen, 30. 7. 1944. Ringe.
17. Ebba Lyngdal, 26.3.1943.
18. Niels Rafn Madsen, 19. 7. 1944, Ringe.
19. Torben Skou Mikkelsen, 2. 6. 1945.
20. Palle Mortensen, 19. 2. 1944.
21. Hans-Henrik Nielsen, 6. 3. 1944.
22. Lars Viinholt Nielsen, 28.2. 1945.
23. Jakob Nørby, 8. 4. 1944, Aunslev.
24. Rasmus Pedersen, 22. 12. 1943, Ellesled.
25. Karsten Rabøl, 13. 2. 1945.
26. Flemming Cordt Rasmussen, 11.3.1943. Ryslinge.
27. Finn Borring Thomsen, 29. 12. 1942.
28. Liselotte Weuder, 12. 1. 1945.

4. b
1. Bonnie Andersen, 14. 12. 1944.
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2. Karen Andersen, 22. 12. 1913, Ørbæk.
3. Pia Andersen, 6. 6. 1944.
4. Ulla Bastrup, 8. 12. 1944.
5. Christa Berg, 24. 10. 1943.
6. Inge Christensen, 7.6. 1944.
7. Karen Margr. Christensen, 6. 5. 1944.
8. Holger Dinesen, 25. 5. 1944, Nordenhuse
9. Helge Griis, 26.2., 1945.

10. Jens Hansen. 16.4.1944.
11. Steen Torup Hansen, 25.1. 1944.
12. Svend Hvass, 26.5.1944.
13. Finn Strandgaard Jensen, 24. 1. 1945.
14. Birgithe Mørup Jørgensen, 17.4.1945.
15. Elisabeth Kienitz, 28.4.1944
16. Hans Krog, 19.3.1944, Hjulby.
17. Kirsten Lunge, 20.3.1944.
18. Ivan Madsen, 29. 2. 1944.
19. Kurt Mohr, 14. 3. 1944.
20. Leif Møller, 8. 12. 1943, Nordenhuse.
21. Søren Møller, 22. 11. 1944.
22. Inger Lise Nielsen, 1.1. 1945, Skalkendrup.
23. Jørgen Nielsen, 12.5.1944.
24. Knud Erik Olesen, 8. 10. 1944.
25. Inger de Remmer Pedersen, 19.5. 1944.
26. Mogens Petersen, 19. 4. 1944.
27. Knud Rasmussen, 6. 7. 1944. Bovense.
28. Kurt Rasmussen, 23. 4. 1944.

LÆRERKOLLEGIET.
Fra 1. august 1959 er kommunelærer Holger Friis tjenst

gørende ved Nyborg Gymnasium.
Pr. 1. august 1959 blev cand. mag. fru Kirsten Bjørkbom 

konstitueret som adjunkt ved Nyborg Gymnasium, og cand. 
mag. Oscar Bjørkbom og cand. mag. Karsten Henriksen fast 
ansat som adjunkter ved Nyborg Gymnasium.

Pr. 1. september 1959 blev adjunkt Valther Pedersen ud
nævnt til lektor.
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Lektor, frk. Buchs lat intimer er fra 8. februar blevet læst 
af lektor Elkjær, engelsktimerne af cand. mag. Finn Morsbol.

Under adjunkt Kjellerups sygeorlov 20. april—9. ma j vika
rierede cand. mag. Poul Jensen.

Lektor Kaj I. Andreasen: dansk II m A, II ns B, I ns A, 4 a, 
tysk R a, 3 a, 2 b.

Adjunkt, frk. I. Bertelsen: lysk II ns A, II ns B, I m B, 4 b, 
3 b, historie II m B, I m A, 4 a.

Ksl. adjunkt, fru Kirsten Bjørkbom: engelsk II m B, I m B, 
3 b, 2 a, R i.-fr., gymnastik II, I, 4, 3, 2, assistent i III.

Adjunkt Oscar Bjørkbom: fransk III m, II ns B, I ns B, 
I m B, R b, engelsk II ns A, 2 b.

Lektor, frk. M. Buch: engelsk II m A, I ns A, R a, latin 
III ns, II ns B, I ns B, 4 b.

Lektor P. Elkjær: dansk III ns, III m, II in B, I m A, R b, 
latin II ns A, I ns A. 4 a.

Timelærer, kunstmaleren Hans Eriksen: tegning 3 a, 3 b, 
2 a, 2 b.

Kommunelærer Holger Friis: matematik 3 a, 3 b, 2 a, 2 b, 
R i.-fr., 4 i.-lat., fysik 2 a, 2 b.

Lektor Svend-Erik Grange: historie III ns, 11 ns A, fransk 
II ns A, I ns A, I m A, R a.

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

Adjunkt Karsten Henriksen: fransk Hins, II m A, II m B, 
engelsk III ns, R b, 4 a, 3 a, 4 i.-lat.

Lektor P. Frimann Jensen: naturhistorie III m, 4 b, geografi 
II ns A, II m A, I ns A, I m A, R b, 4 a, 3 a, 2 b, sløjd 
4 a, 3 b, 2 a, fysik 3 a, 3 b, skrivning 3 a, 3 b.

Lektor .1. Mørup Jørgensen: fysik III m, I m A, R b, 4 a, 4 b, 
matematik III m, R a.
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Adjunkt J. Kjellerup: naturhistorie III ns, R a, R b, 3 a, geo
grafi IlnsB, II m B, I ns B, I m B, R a, 4 b, 3 b, 2 a, 
gymnastik 2.

Gymnasielærer Th. Lyngdal: gymnastik III, II, I, R, 4, 3, 
naturhistorie 4 a, 3 b, 2 a, 2 b, slojd 4 b, 3 a, 2 b, sang
inspektion.

Gymnasielærer, fru K. Mortensen: gymnastik III, R, assi
stent i II, I, skolekøkken 4 a, 4 b, historie 3 a, 3 b, 
2 a, 2 b.

Adjunkt, frk. B. Thrane Olsen: engelsk II ns B, I ns B, I m A, 
4 b, dansk 3 a, 2 a.

Lektor Willy Olsen: dansk II ns A, I ns B, I m B, R a, 4 i. lat., 
oldtidskundskab III m, II m A, IlnsB, I ns A, I m A, 
religion III m, II m A, IlnsB, 3 b.

Lektor Valther Pedersen: matematik II m A, II m B, I m A, 
I m B, R 1), 4 a.

Adjunkt, frk. Bodil Prip: fysik II m A, II m B, I m B, R a, 
matematik 4 b.

Timelærer, fru Hilde Roed: håndgerning 3 a, 3 b, 2 a, 2 b, 
skrivning 2 a, 2 b.

Sognepræst J. Steinrud: religion 1 m A, I m B, I ns A, I ns B, 
2 a, 2 b.

Rektor K. Stenbjerre: tysk III ns, II m B, I ns A, I ns B.

Lektor M. Øllgaard: historie I ns A, I m B, R a, lysk R b, 2 a, 
4. i.-lat.

Gymnasielærer, cand. phil. J. Aagaard: sang i alle klasser, 
dansk 4 b, 3 b, tysk 4 a.

Lektor Elkjær er regnskabsfører, adjunkt Kjellerup 
skriftlig inspektor, adjunkt Bjørkbom indre inspektor, ad
junkt Henriksen og lærer Friis er gårdinspektorer, lektor 
Frimann Jensen boginspektor og adjunkt H. Hartvig-Olsen 
bibliotekar.
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PENSAOPGIVELSER 1960.
IH mn

Dansk. Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie, — Hoved
værker: Sanct Hansaften Spil; Adam Hoino; Peer Gynt; 
(alle i dansklærerforeningens udg.). — Litteraturprøver: 
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litte
ratur. — I del (11. udg.): side 24—27, 44—46, 117—120, 
166—168 m, 181—185, 231—232 o, 235—236, 242—245, 
250—252, 306—307, 374—375, 406—407 ø. — II del 
(9. udg.): side 7 n—8 o, 32—33, 80—83, 120—133, 163— 
167, 186—188, 248—255, 323—329, 386—392. — IH del 
(9. udg.): side 7—16. 25—30, 50—52, 91—95, 128—131, 
144—148, 150 n, 266—273, 312—317, 326—339, 342— 
344, 393. — Karlsson: Dansk grammatik for gymnasiet. 
Agerskov m. fl.: Svensk læsebog (9. udg.): side 27—33, 
51—52, 57—64, 76—78, 100—101, 144 n—150, 160— 
162, 180—189. — Wilson og Egeland: Norsk for gym
nasiet (1954): side 24—26, 56—59, 62—63, 73—76, 84— 
89, 92—95.

Oldtidskundskab. Homer: Illaden (Østergårds udvalg): I, AH 
v. 311—529, XXIV v. 188—328. — Homer: Odysseen: VI. 
Kragelund: Græske historikere, 3. opl., p. 9—45, 63—-66. 
Platon (Foss og Krarups udg.): Apologien, Kriton. — 
Euripides: Mcdeia. — Kragelund: Græske kunstværker, 
3. udg. Den kretisk-mykenske tid, Dolfi, Olympia, Akro- 
polis, Teatret, fig. 9, 12, 15, 19, 21, 24, 33, 41, 44, 50.

Historie. Verdenshistorie for 1815: P. Munch, bd. II—Hl 
(12. og 11. udg.). Middelalderens historie til 1300 og den 
nyere tid, c. 1500 til 1648, med særligt henblik pa kir
kens historie. — Nordens historie for 1815: Kierkegaard 
og Winding (4. udg): side 84—106 (Norden 1523—1660), 
128—157 (Norden 1720—1814). — Efter 1815: Verdens
historie: P. Munch, bd. IV (11. udg.): side 49—56, 65— 
77. 86—95, 95—97, 103—105, 109—116 (England, Tysk
land, Østrig, Frankrig, Busland og den katolske kirke 
1871—1914), side 187—192, 192—209, 212—216. 224 
234 (Stormagterne 1919—1945). — Nordens historie: 
Kierkegaard og Winding (4. udg.): Norden 1864—1945.
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Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for 
gymnasiet (4. udg.): side 5—33, 46—53, 58—87, 117— 
123, 133—138. — Tekster: Fussing og Knudsen: Land
bruget og bonden: slk. 1—1(1, 13—20, (alle fire numre 
indbefattet). — Kilder til Danmarks historie efter 1660, 
bd. IV (5. udg.): side 13—20, 23—25, 28—29, 68—73, 
92—98. — Billeder: Andrup m. fl.: Danmarks historie 
i billeder (5. udg.): 76—77—80—81, 78 og 79, 88 og 
86, 82 og 92, 96 og 97, 100 og 101, 151 og 152, 162 
og Holckenhavn af i dag, 201 (og lærebogen side 114), 
220 (og lærebogen side 131). — P. Munch: Verdens
historie, bd. IV (11. udg.): side (59)og 67, 85, 92.

Naturhistorie. Kjeltoft og Schionning: Biologi for gymnasiet,
3. udg. — Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi, 13. 
udg. — Øvelser: De fleste af de i biologibogen beskrev
ne. Hvilke emner der er lagt vægt på: 1. Celler, 2. En
cellede org., 4. Flercellede org., 5. Formering, 6. Individ
udvikling, 9. Arvelighedslære, 10. Nedstamningsteorien, 
12. Palæontologi. Fordøjelse, Kredslob, Åndedræt, Nyre
funktion, Legemsvarme, Intern sekretion, Nervefysiologi. 
Mindre vægt er lagi på: Del naturlige system, Økologien, 
Arternes oprindelse, Ernæring og stofomsætning samt 
Sanse- og muskelfysiologi.

Fysik og kemi. Th. Sundorph: Varmelære (7. udg.): side 3— 
13, 28—34, 38—43.— Lyslære (8. udg.): side 17—32, 
36—13, 47—52, 54—60. — Mekanisk fysik (8. udg.): 
side 1—18, 20—28, 30—44, 55—62. — El og magnetis
me (7. udg.): side 1—16, 26—31, 39—53, 68—75, 93— 
107, 137—155. — Eriksen og Pedersen: Astronomi (3. 
udg.): side 9—14, 20—38, 42—45, 48—52, 65—75. — 

Øvelser: Isens smeltevanne. Vands fordampningsvarme 
ved 100° C. Udvidelseskoefficient for vædsker bestemt 
ved pyknometer. Bestemmelse af brændvidden for samle
linser. Bestemmelse af brændvidden for linsesystemer 
(spredelinse). Massefylde hest, ved pyknometer og West- 
phales vægt. Harmoniske svingninger. Det matematiske 
pendul. Det fysiske pendul. En stemmegaffels sving
ningstal (faldende plade). Kundls rør. Temperaturkoeffi
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cient for kobber og konstantan. Elementers EMK ved 
kompensation. Elektrokemisk ækvivalent for H+ og 
Cu++. Joules Lov. -— E. Rancke Madsen: Lærebog i 
kemi (2. udg.): kap. 9—10, 17—28, 33, 37, 46, 49, 52, 
59—63, 64, 68—72, 75, 78, 88—89, 92, 96.

Matematik. Juni og Rønnau: Lærebog i matematik for det 
matematiske gymnasium (4. udg.). — I del: side 29—72, 
127, 138—187, 199—204. — II del: side 31—53, 59—103, 
120—127, 130, 148—161, 185—216. — III del: side 30 
—35, 44—67, 89—91, 95—120.

111 ns
Dansk som III mn.

Engelsk. Shakespeare: »Julius Cæsar« (v. Jes Skovgård), acts 
III og IV (p. 47—80). — Alving, Bruun, Hunosøe og 
Mammen: »Two Centuries of English Poetry«: p. 10—11, 
40—54, 71—74, 88—94. — Thackeray: »Rebecca Sharp 
and the Crawleys« (Engelsk forfattere for gymnasiet, 
6B): p. 3—16. — Stigård: »The Dickens Reader«: p. 3 
—14, 68—88. — »A Contemporary Reader« (by Ehlern- 
Møller, Lindum og Rosenmeier): p. 16—27, 188—200. — 
P. Gallico: »The Snow Goose«: p. 11—19.

Tysk. Goethe: Faust (Østergårds udv.): v. 243—605, 686— 
784, 903—1177, 2677—2804, 3414—3543. — Schiller: 
Maria Stuart: III, IV. — Østergård: Tyske digte (7. udg., 
1945). I nr. 2, II nr. 1, 3, 14, 22, 25, III nr. 4, 5. — 
Sigtryggsson: Deutsche Kultur- und Gharakterbilder (7. 
udg. 1950): stk. 9, 11, 12, 27.

Latin. L. Høeg: Cæsar og andre forfattere (2. udg.): Galler
krigen IV (cap. 17). — L. Høeg: Ciceros taler (2. udg.): 
p. 9 cap. 15—p. 21 cap. 58, 3. catilinariske tale: p. 63 
—74. — Sallust: Catilina: cap. 50—52 (incl.) (Gertz og 
Drachmanns udg.).

Oidstidskundskab. Homer: Iliaden: VI, XXIV. — Homer: 
Odysseen: VI, VII, XXIII. — Kragelund: Græske histo
rieskrivere, 4. opl.: p. 9—37, 63—78. — Platon: (Foss og 
Krarups udg.): Apologien, Kriton. — Euripides: Medeia. 
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Kragelund: Græske kunstværker, 3. udg.: Den kretisk- 
mykenske lid, Akropolis, Olympia, Delfi, Teatret, fig. 8, 
12, 15, 20, 21, 30, 31, 33, 36, 41, 44.

Historie. Før 1815: Frankrig 843—1789: Munch, II, 8. udg., 
side 28, 33—48, 100—102, 113—116. — Munch, III, 11. 
udg., side 1—7, 47—55, 77—83, 94—103. — England, 
Tyskland, Rusland, Nederlandene, ca. 1600—ca. 1790: 
Munch, III, side 26—30, 41—47, 65—69, 71—77, 116— 
131, 137—146, 150—156. — Danmark, 1523—ca. 1790: 
Kierkegaard og Winding, 3. udg.: side 84—96, 100—103, 
104—119,123—126, 128—143, 146—149. — Efter 1815: 
England, Frankrig 1815—1914, USA 1783—1914: 
Munch, IV, 10. udg.: side 35—73, 1 13—126. — Verdens
historien 1914—1939: Munch, IV, 10. udg.: side 139— 
146, 157—165, 171—174, 177—222. — Danmark 1848— 
1939: Kierkegaard og Winding, 3. udg.: side 171—232. 
Samfundslære: Kretzschmer og Lindhardt Hansen, 4. udg.: 
side 5—32, 46—52, 58—62, 65—86, 117—122, 133—137. 
Tekster: Fussing og Knudsen: Landbrugel og bonden 
i det 18. årh., stk. 6—20 incl. — Muller: Kilder til Dan
marks historie efter 1660, IV, side 72—85 (Augustdagene 
1914). — Billeder: Munch, III, 11. udg., side 39, 78. — 
Andrup m. fl.: Danmarks historie i billeder: nr. 52 a—d, 
53, 76, 77, 80, 81; 79, 83, 86, 87, 88; 82, 84, 90, 92, 93; 
96, 97; 151—152.

Naturhistorie. Som III mn, dog fysiologien, 14. udg.

Il mn
Geografi. W. F. Hellner og J. Humlum: Fysisk geografi, 2. 

udg., Erhvervsgeografi, 3. udg. — Christensen og Krogs
gård: Atlas for mellemskolen og højere skoler. — Ud
valgte eksempler i erhvervsgeografi: II mn A: Træ, suk
ker, ris. II mn B: Bomuld, fisk, aluminium. — Ekskur
sioner: Bornholm og Østfyn. — Hvilke emner der er 
lagt vægt på: II mn A: Regnfattigt agerbrug, gennem
gået efter hefte 4 i serien: Valgfri kulturgeografiske 
emner. II mn B: Vandkraft, gennemgået efter hefte 5 i 
serien: Valgfri kulturgeografiske emner. — Mindre ud
førligt behandlet er: samfærdsel og udenrigshandel.
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II ns
Geografi med naturlære. W. F. IIcHncr: Geografi for det 

sproglige gymnasium, 3. udg. — Christensen og Krogs
gård: Atlas for mellemskolen og højere skoler. — En 
enkelt vares erhvervsgeografi: II ns A: Kul. IlnsB: 
Hvede.

Realklasserne
Dansk. R a: Holberg: Den politiske kandestøber. — Kjeld 

Abeli: Anna Sophie Hedvig. — Clausen og Hansen: 
Dansk læsebog for realklassen (7. udg.): side 10—36, 
39—42, 44—49, 58—71, 83—86, 86—87, 91—104, 106— 
109, 109—1 15, 115—1 19, 150—152, 155—161, 168—172, 
249—261, 272—281.
R b: Holberg: Den politiske kandestøber. — K. Munk: 
Ordet. — Clausen og Hansen: Dansk læsebog for real
klassen (8. udg.): side 10—36, 39—42, 49—56, 91—104, 
109—119, 150—153, 168—171, 206—216, 242—260, 
272—280.

Engelsk. R a: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for real
klassen (lO.opl.): stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.
R b: Samme bog (8. opl.): stk. 3, 5, 9, 11, 13.

Tysk. R a: Lasthein og Skov: Deutsch fur die Realklasse 
(2. udg.): stk. 2, 5, 9, 11, 17, 18, 21. — Kåstner: Die 
verschwundene Miniatur (ved K. Andreasen): side 26 
—55.
R b: Lasthein og Skov: Deutsch fur die Realklasse (3. 
udg.): stk. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 18, 20, 21, 32.

Fransk. R a: Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært 
fransk: stk. 18—29 incl., side 98—109, 115—119, 121 
—141, 150—152, 161—168.
R b: Age Grønkjær: Lærebog i fransk for realklassen: 
stk. (1—19), 20—43 incl. — Bruun, Holst-Jensen og 
Roskjær: Elementært fransk: side 105—141, 154—156.

Praktisk regning og matematik. R a: Jessen og Smith: Mate
matik og regning for realklassen.
R b: C. C. Andersen og Damg. Sørensen: Matematik og 
regning for realklassen.
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Naturlære. Ra og b: J. K. Eriksen: Fysik for realklassen. I, 
Il indtil Joner og elektroner. — I Fysik I er Lindes 
maskine ikke medtaget.

Historie. R a: Strehle: Tre Imperier. USA, England og USSR 
1914—1945. — Kretzschmer og Lindhardt Hansen: 
Samfundslære for realklassen (9. udg.): kap. 1—14, 19 
—23, 30—32, 35—37, 42—48, 60—62, 70—75 (inci.). 
R b: Strehle: Tre Imperier. USA, England og USSR 
1914—1945.— Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Sam
fundslære for realklassen (8. udg.): kap. 1—14, 19—23, 
30—34, 35—37 (38—41 i store træk), 42—48 (49—51 i 
store træk), 70—75.

Geografi. Ra og b: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi 
for realklassen (6. udg.): side 1—20 og 31—93.

Naturhistorie. R a og b: P. L. Jørgensen og N. P. Andersen: 
Biologi for realklassen: Forfra til »Livets opslåen og 
udvikling« (exel.) og fra »Systemer« til »Dyrelivet i 
ferske vande« (exel.).

Praktisk regning for piger. R a og b: C. C. Andersen og J. 
Damgaard: Praktisk regning for piger.

4. ml
Dansk. 4. a: Blicher: Røverstuen. — Clausen og Hansen: 

Dansk læsebog for mellemskolen, III, 11. udg.: side 20 
—32, 36—39, 45—46. 56—61, 63—66, 66—80, 81—90, 
90—96, 102—106, 116—122, 128—142, 179—190, 216 
—228. — P. Christensen: Svensk læsebog for mellem- og 
realskolen, 18. udg.: side 17—25, 55—62, 64—68, 73— 
78, 126—132.
4. b: Hauch: Søstrene på Kinnekullen. — Clausen og 
Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen, HI, 14. 
udg.: side 14—19, 30—32, 37—39, 49—51, 54—57, 
57—70, 84—89, 89—91, 94—98, 103—107, 108—111, 
120—147, 160—170, 172—189. — P. Christensen: Svensk 
læsebog for mellem- og realskolen, 17. udg.: side 17—25, 
27—35, 80—83, 121—123, 126—131.
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Engelsk. 4. a: O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen, IV, 10. oplag: stk. 4, 7, 10, 11, 13, 15, 
18, 19, 22, 26, 27, 28, 29.
4 b: O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mel
lemskolen, IV, 9. oplag: slk. 4, 7, 8, 15, 19, 22, 26, 28, 
29, 30, 31.

Tysk. 4. a: Kaper og Nielsen: Deutsch, III: slk. 1, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 
32, 35, 38, 39.
4. b: Kaper og Nielsen: Deutsch, III: stk. 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26 a, b, c, 27, 28, 29, 
30, 32, 35, 39, 40.

Historie. 4. a og 4. b: Hatting og Moller: 1815—1945.

Geografi. 4. a: C. C. Christensen: Geografi for mellem- og 
realskolen, II: Nord-Amerika, Danmark med Grønland 
og Færøerne, Norge og Sverige.
4. b: C. C. Christensen: Geografi for mellem- og real
skolen, II: Syd-Amerika, Danmark med Grønland og 
Færøerne, Island, Norge, Sverige.

Naturhistorie. 4. a og 4. b: Stockmarr og Bøving-Petersen: 
Zoologi for mellemskolen, II: side 45—62, 67—78, 85— 
90, 94—110. — Balslev og Simonsen: Botanik, IV.

Naturlære. 4. a og 4. b: .1. K. Eriksen: Fysik for mellem
skolen, II fra mekanisk fysik, III.

Regning og matematik. 4. a og 4. b: C. C. Andersen og Dam- 
gaard Sørensen: Regning og aritmetik for mellem
skolen, IV. — Juni og Rønnau: Geometri for mellem
skolen: § 131—159.

Latin. 4.a og 4.b: Mikkelsen: Latinsk læsebog: slk. I—XXXII.
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AF SKOLENS DAGBOG.
Undervisningsinspektørens faglige medhjælpere i 

drengegymnastik (lektor Hermod Andersen), fysik 
(lektor Hjerting) og historie (lektor Hans Jensen) 
har besøgt skolen i det forløbne år.

Else Marie Rasmussen, Hins, har været formand 
for skolens elevråd, der er sammensat af repræsen
tanter for eleverne i gymnasie- og realklasserne.

Sparemærker. Der er (ved fru II. Roed) solgt spare- 
mærker for 2.800 kr.

Maskinskrivning. For elever i afgangsklasserne har 
der uden for skoletid været undervisning i maskin
skrivning (ved fru II. Roed). 64 elever har deltaget i 
undervisningen.

Lejrhytten i Kissendrup har været benyttet dels til 
week-end-ophold, dels til lejrskoleundervisning for 
mellemskole- og realklasserne.

Skolebio. Hr. Friis har på skolens vegne arrangeret 
skolebio-forestillinger, som mange mellemskoleelever 
har overværet.

Skolebiblioteket.
Bogbestanden er nu 2278 bind, indkøbt i årenes 

løb efter ønske af faglærerne. Der er i år anskaffet 
knapt 250 ny bøger, fordelt på alle skolefag. (Der er 
kun ganske lidt skønlitteratur — undtagen på de tre 
hovedsprog). Hertil kommer et lærerbibliotek på godt 
350 bind og en række løbende tidsskrifter, dels til ele
verne (på skolebiblioteket), dels til lærerne (på lærer
værelset).
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For at lette brugen af biblioteket findes både fag-, 
forfatter- og titelkatalog. Under udarbejdelse er kata
loger til hvert faglokale, så faglærere og elever straks 
kan se all, hvad skolen ejer om det søgte emne — 
uanset om bogen befinder sig i faglokalet, skolebiblio
teket eller i lærerbiblioteket.

Nogle III g’er har hjulpet skolebibliotekaren med 
den omtalte katalogisering, bogudlån, tilsyn med vej- 
ledningslilteraturen. læsesalsvagt og andel forelig
gende arbejde.

li. Hartvig-Olsen.

Erhvervsvejledning blev i år givet for 9. gang, om
fattende: orientering, vejledning ved fagfolk og indi
viduel vejledning. — 4. mellem og II g fik henholdsvis 
15 og 13 orienteringslektioner samt dellog i rådhus
modet i Odense, medens realklasser og III g modtog 
vejledning ved fagfolk og individuel vejledning.

4 mellems orientering drejede sig især om valgene: 
realklasse — gymnasiet via realklasse — direkte i en 
af gymnasiets linier. Vejlederen belyste derefter val
gets betydning for en senere uddannelse, medens ele
ver fra realklasse og 111 g fortalte om arbejdet inden 
for deres retning. Rektor afsluttede denne del af vej
ledningen ved et møde for 4. mellems forældre, hvor 
de to klassers lærere blev flittigt rådspurgt. — Der
næst blev de almindeligst valgte uddannelser — ordnet 
i interessegrupper — gennemgået ved elevforedrag, 
for at eleverne kunne lære selv al anstille under
søgelser.

Realklasserne havde el par orienleringsleklioner. En 
del søgte individuel vejledning, andre fik erhvervs
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praktik — derimod var der i år ret ringe tilslutning 
til vejledningen ved fagfolk.

/ Il g arbejdedes først med al hjælpe eleverne til en 
vurdering af egne anlæg og muligheder. Derefter drøf
tedes, hvorledes eleverne mest rationelt kunne under
søge mulige fremtidsstillinger (uddannelser). Gennem 
elevforedrag om disse overforles drøftelserne i praksis.

/ IH g holdles el par foredrag om uddannelsens øko
nomiske sider, adgangseksaminer, militærtjenesten og 
pigernes særforhold. Derefter gaves — under efter
årsbesøget i København — lejlighed til kontakt med 
studerende fra de valgte uddannelser. I løbet af for
året belyste en række fuldt uddannede »konsulenter« 
blandt byens borgere arbejdet og fremtidsmulighe
derne i de valgte fag.

II. Hartvig-Olsen.
Odense Teater.

1 lighed med tidligere år har eleverne i gymnasie- 
og realklasserne haft lejlighed til al deltage i Odense 
Teaters skolerabalordning. Eleverne har vist stor in
teresse for arrangementerne og har i udstrakt grad 
benyttet sig af tilbudet. Følgende foresiillinger har 
eleverne haft mulighed for at se:

Tolv vrede Mænd, Barnadas Hus, Havel og Menne
skene, Laser og Pjalter, En Mundsmag Lykke, Nathan 
den Vise og Et Dukkehjem.

Willy Olsen.

Kunstudstillinger på Nyborg Gymnasium.
Da skolen rykkede ind i de nye lokaler, viste der 

sig mulighed for al få opfyldt et længe nærel ønske 
om al bringe skolens elever i forbindelse med vor 
lids kunst.
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Gennem fru Helle Hjortlund er del lykkedes al 
formå en række fynske kunstnere, hovedsagelig med
lemmer af Del fynske Kunstnersamfund, til at stille 
deres billeder til rådighed for skolen en måned ad 
gangen. Billederne har været ophængt i skolens hobby
rum, og der har siden januar været afholdt følgende 
udstillinger:

Niels Sand Jespersen, Vor Tids Grafik, William 
Hansen, Yan, Erland Gislev og Danske Farveseri- 
grafier. Med erfaringerne fra de første 5 måneder er 
det tanken at fortsætte med disse udstillinger og for
søgsvis i week-end’erne at gøre dem tilgængelige for 
en større offentlighed.

Willy Olsen.

7 .—9. maj: II g piger deltager i gymnasieskolernes lands
gymnastikstævne i Odense.

8 . maj: Sidste skoledag for Hig. Under mottoet »Fagenes 
Fest« holder en række fantastisk udklædte historiske 
skikkelser med et orkester i spidsen deres indlog på 
skolen.

11 .—14. maj: 3 a i lejrskole med hr. Lyngdal og frk. Prip.

21. maj: Hns + lmAB på geologisk ekskursion til Syd
fyn med hr. Frimann Jensen og hr. Kjellerup.

22. maj: Realisternes sidste skoledag festligholdes på tra
ditionel vis.
2 b i lejrhytten med hr. Vallher Pedersen.
Om aftenen: Lindebal.

25. —28. maj: 3 b i lejrskole med hr. Frimann Jensen og 
frk. Thrane.

6. juni: 225 delegerede fra Dansk Kvindesamfunds års
møde på hotel Nyborg Strand aflægger besøg på kost
afdelingen.
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22. juni: Dimissionsfest i teatersalen. Elevrådets formand, 
Lise Neergaard, taler på dimittendernes vegne.

11. august: De nye skolebygninger forevises for medlem
mer af byråd og skolekommission samt pressens repræ
sentanter.

12. august: Det nye skoleår begynder i de nye skolebyg
ninger, der er så langt fremme, al de, bortset fra gym- 
nastiksalsfløjen, kan tages i brug. Hele skolen (422 ele
ver) samles i skolegården, hvor vi for forsle gang hejser 
vort store flag, og bagefter taler rektor i festsalen og 
retter en varm tak til myndighederne for de smukke 
lokaler.
Hr. Holger Wegener Friis bydes velkommen som lærer 
ved Nyborg Gymnasium.
Lektor Elkjær tiltræder som regnskabsforer.

19. —22. august: R b i lejrskole med hr. Fjellerup og fru 
Mortensen.

24. —27. august: R a i lejrskole med hr. Kjellerup og frk. 
Prip.

31. august: Indledende boldkampe mod Fredericia Gym
nasium. Vi taber i gymnasiefodbold og 2. m langbold, 
vinder i volleyball, mellemskolefodbold og 4. m langbold.

2. september: 2. og 3. m sælger høstblomster (1.352,78 kr.).

2. —6. september: Hele II g på historisk-geologisk ekskur
sion lil Bornholm med hr. Frimann Jensen, hr. Kjellerup, 
hr. Hartvig-Olsen, frk. Prip og frk. Bertelsen.

4. september: Skoleskovtur for m., R og I g lil Kongebro
gården ved Middelfart.
III ns på herregårds-ekskursion med hr. Grange.

7. —8. september: Besog af stud. mag. Michel Bresset, 
Issoudun, Frankrig.

15. september: Vi vinder mod St. Knuds Gymnasium i mel
lemskolefodbold.

19. september: Ved skoleidrætsstævnet i Fredericia vinder 
vi i mellemskolefodbold, men laber de øvrige kampe.
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25. september: III m på herregårds-ekskursion med hr. 
Hartvig-Olsen.

29. september—2. oktober: III g med hr. Bjørkbom og hr. 
Henriksen på ekskursion til København.

30. september—2. oktober: Realklasserne med frk. Buch og 
hr. Valther Pedersen på ekskursion til København.

1. oktober: Eleverne sender 124,93 kr. til Danske skole
elevers mælkefond (Røde Kors).

26. oktober: Rektor laler ved morgensang om F. N. Senere 
laler mr. Ransford Boi fra Ghana, og The Ghana High- 
life Band spiller for hele skolen.

31. oktober: Skolen arrangerer middag med bal for kon
firmanderne for at undgå de mange »andendagsgilder« 
i hjemmene.

3. november: Fru Esther Vagning spiller for skolen.

7. november: Bryggeriet Albani uddeler i anledning af sit 
100 års jubilæum sodavand og wienerbrød til alle sko
lens elever. — Om aftenen hyttebal, som sædvanlig 
arrangeret af II g. Overskud 501,00 kr.

24. november: Mellemskole- og realklasserne ser i Kino 
Alb. Schweitzer-filmen, og samtidig reciterer fru Louise 
Jørgensen »Marie Grubbe« for gymnasieklasserne.

1. december: Mellemskoleklasserne ser i teatersalen Uhr- 
skov-filmen: »Bag de græske bjerge«.

21. december: Igen i år forærer gårdejer Anders Andersen, 
Rejstrup, skolen æbler til uddeling blandt eleverne.
Om aftenen julestue for II og III g med sognepræst Golt- 
schalck Rasmussen, Nørre Søby, som taler.

22. december: Juleafslutning med oplæsning, sang og musik 
i festsalen.

21. januar: Skolen har besøg af norsk rejselektor, cand. 
philol. fru Borghild Harmer.

26. januar: Lærer Aksel Eggebo fra vor norske venskabsby 
Sandnes aflægger skolen besøg.
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19. februar: Noel Cowards »Elvira går igen« opføres af 
elever i II g under instruktion af hr. Andreasen.

20. februar: Skolekomediebal med 700 deltagere, deriblandt 
mange gæster fra Herlufsholm og Sorø Akademi. Rektor 
Østergaard, lektorerne Beck og Hjarnøe-Petersen, samt 
kunstmaleren Knud Raaschou-Nielsen fra Sorø Aka
demi deltager i festen.

26. februar: Frk. Buch dør.

3. marts: Hele skolen følger frk. Buch til graven.

16. marts: I anledning af skolens indvielse skænker lærer
kollegiet skolen en ny fane. Ved morgensang overræk
ker lektor Frimann Jensen rektor fanen med følgende 
ord: »Denne fane — symbolet på vor nationale enhed 
og frihed — indvier vi i dag som banner- og samlings
mærke for Nyborg Gymnasium. Vi indvier den til at 
følge skolen på dens store højtidsdage — til at følge 
vore elever på idrætspladsen, hvor de mødes i ædel 
kappestrid med andre skoler — vi indvier den til at 
følge vore døde til deres sidste hvilested, når dette skal 
ske. — Med ønsket og håbet om, at nuværende og frem
tidige elever på Nyborg Gymnasium vil vise denne fane 
den ære og respekt, som man skylder sit flag, over
drager jeg den hermed på lærerkollegiets vegne til 
skolen«.
Rektor takker på skolens og elevernes vegne.

17. marts: Indvielsen.

31. marts: III g pigernes og realistpigernes gymnastikopvis
ning i festsalen.

6. april: Vore naboer i Kissendrup er gæster på skolen.
7. april: Forældremøde for 4. m.
9. —10. april: Slutkampene i bordtennismesterskaberne ud

kæmpes; for mellemskolen bliver mestrene: Kirsten 
Jørck (single), Kirsten Jørck og Kurt Lind (mixed- 
double), Peter Lund (single), Palle Mortensen og Benny 
Nielsen (double). For gymnasiet: Flemming Petersen 
(single), Flemming Petersen og Bjørn Larsen (double).
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12. april: Sparekassen for Nyborg By og Omegn meddeler, 
at man har forøget sparekassedirektør Chr. Torp-Peder- 
sens jubilæumslegat med 2.000 kr., så legatsummen nu 
udgør 17.004 kr.

22. april: Lærerne fra de fynske gymnasieskoler aflægger 
skolen besøg.

23. —25. april: Skolemesterskabskampene i badminton; 
mestre bliver: Merete Madsen (single), Ib Nielsen (single), 
Ib Nielsen og Hans Otto Pedersen (double).

ORDENSREGLER

Af skolens ordensregler fremhæves følgende bestem
melser:

Efter forsømmelse på grund af sygdom eller af an
den 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 forældre 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.

Tilladelse lil al blive inde i frikvarteret gives af 
indre inspektor, men kun efter skriftlig anmodning 
fra hjemmet.

Beskadigelse af inventar og materiel må straks mel
des Hl indre inspektor, og har eleven forsætligt eller 
tankeløst forårsaget skaden, er han forpligtet til at er
statte den.

Flytning skal meddeles skolen skriftligt.
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NYBORG GYMNASIUMS KOSTAFDELING

Kostafdelingen, der ejes og drives af staten, optager 
kun piger i gymnasieklasserne. Der er plads til 90 
kostelever, alle i eneværelser.

Rektor er kostafdelingens leder, og den daglige in
spektion varelages af: lektor Grange, der tillige er 
økonomiinspektør, lektor Willy Olsen, der tillige er 
regnskabsfører, adjunkt frk. Bertelsen, adjunkt frk. 
Prip og adjunkt frk. Thrane.

Opholdsafgiften andrager 300—2600 kr. årl., ret- 
lende sig efter forsørgerens skattepligtige indtægt.

Ansøgningsskemaer udleveres indtil 30. maj ved 
henvendelse til rektor, hos hvem alle nærmere oplys
ninger om kostafdelingen vil kunne fås.

DIMISSION OG TRANSLOKATION 

afholdes onsdag den 22. juni kl. 9,30.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august 
kl. 9.

K. STENBJERRE.
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