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REDOGÖRELSE
för

Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg
Läsåret 1945—1946.

Läroverkets organisation.
Högre allmänna läroverket i Vänersborg är ett högre samläroverk, omfat

tande 4- och 5-årig realskola, 3- och 4-årigt latingymnasium samt 3-årigt 
realgymnasium. Jämlikt K. Maj:ts beslut den 27 mars 1942 har från och 
med läsåret 1942—1943 anordnats en handelslinje såsom i realskolan inbyggd 
praktisk utbildningslinje.

Enligt statsmakternas beslut skall det fyraåriga latingymnasiet tillfälligt 
nedläggas (ring L. I4 från början av h. t. 1943, följande ringar successivt).

Kap. I. Undervisningen.
Lärotider.

Höstterminen började med inträdes- och flyttningsprövningar fredagen 1. 
den 24 augusti och med allmänt upprop onsdagen den 29 augusti kl. 1.30 
e. m., varpå den egentliga undervisningen tog sin början den 30 augusti kl 
8.15 f. m. och slutade den 19 december kl. 11.40 f. m. Avslutningen ägde 
rum den 21 december.

Vårterminen började tisdagen den 9 januari och kommer att sluta 
den 8 juni. Upprop ägde rum den 9 januari kl. 8.15 f. m., varefter under
visningen omedelbart tog sin början; den är ämnad att fortgå till den 5 juni 
kl. 3.30 e. m.

Inträdes- och flyttningsprövningar ägde rum: under höstterminen den 24 
—29 augusti (5 dagar), under vårterminen den 9—15 januari; prövningar för 
inträde i realskolans första klass komma att anställas den 7 och 8 juni.

Gemensam ledighet från undervisningen enligt § 18 mom. 3 och 4 i läro- 2. 
verksstadgan har lämnats hela läroverket:

den 25, 26 och 27 oktober, 1, 2 och 4 mars; ledigheten söckendagarna 
vid pingst har utbytts mot sådan den 27 och 28 februari.
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Timplan.
3. Läroverkets timplan har överensstämt med den för de allmänna läroverken 

gällande normalplanen.
Koncentrationsundervisning har under läsåret förekommit i följande utsträck

ning: i ring R. I3a: kristendömskunskap har lästs 4 veckotimmar under förra 
hälften av varje termin, geografi har lästs 3 veckotimmar under terminernas 
senare hälft; i ring R. I3 b: kristendömskunskap har lästs 4 veckotimmar under 
senare hälften, geografi 3 veckotimmar under förra hälften av varje termin.

Under här icke angiven tid har undervisningen i de nämnda ämnena helt 
legat nere.

4- Läroböcker m. m. jämte vissa uppgifter om genom
gångna kurser.

(För systematisk uppgift å stadgade lärokurser för varje klass och ring hänvisas till gällande 
Undervisningsplan, varom upplysningar lämnas å rektorsexpeditionen).

* utmärker sådana böcker, som antingen tillhandahållas av läroverket eller utan att vara 
direkt påbjudna i allmänhet användas av lärjungarna.

Kristendömskunskap. .
Bibeln: 1—IV4.
Psalmboken: 1—IV4.
Steen, Kristendom, Lärobok i kristendömskunskap för real- och flickskolan: 

I5 (del I: 1 sid. 5—51), 25 (del I: 1 sid. 52—123), I4 (del I: 1 sid. 28 
—51 och 94—123), 35, 24 (del I: 2 sid. 5—68), 4r>, 34 (del I: 2 sid. 
69—146), 55, 44 (del II).

Ahlberg, Den kristna världs- och livsåskådningen: L. IV4, III3.
Johansson-Liedgren, Kyrkohistoria för gymnasiet: I3 (t. o. m. sid. 135), II3 (sid. 

135—264).
Ahlberg, Religionshistorisk översikt för läroverken: I3 (sid. 6—14, 28—30, 

50—57), II3 (sid. 16—28).

... Modersmålet.
Kabner-Victorin, Svensk rättskrivningslära: 1" (§§ 5—18), 2:’, l1 (§§ 1—5, 

7—19).
Sundén, Svensk språklära för realskolor, folk- och fortsättningsskolor: 4ä, 

34 (sid. 165-168, 271—274).
Rydberg, Svensk språklära: 15 (§ 24—69, 88-167), 25, l l (§ 20—40; 172— 

178; 200—213); 35, 24 (§ 172—179); 35 (§ 218, 225-250)); 24 (§ 200 
—250).

Rebbe-Fischer, Exempelsamling till inövande av svenska satsläran och skilje
tecknens bruk: 1° (sid. 9—19), 2°, l4 (sid. 9—47), 3°, 24 (sid. 47—65), 
45, 34 (sid. 65 95).

Alving, Svensk litteraturhistoria: I3 (sid. 1--210), H3 (sid. 210—-347), L. IV4, 
III3 (sid. 348—470).

Celander och Oterdahl, Saga och sanning, del I: l5, del II: 2", l1. 
Mjöberg, Svensk läsebok: 4°, 34, 5°, 4f.
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Honninger—Lillie—Mjöberg—Werner, Realskolans läsebok: 3°, 24.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner 2°, l4.
Snoilsky, Svenska bilder 35, 24.
*Steffen, Isländsk litteratur i urval: 5°, 44.
* Steffen, Översikt av svenska litteraturen 1—II: I3, II3.
* Noreen-Wennström, Svensk läsebok för gymnasiet: II3 (del II: 2), IV4, III3 

(del III).
Hillman m. fl., Vår litteratur och dess historia I—II: I3, II3.
*Mjöberg, Svensk litteratur: IF (del I), IV, III3 (del II).
*Segerström, Dansk och norsk läsebok: 5!), 44.
* Langdal Møller—Lindqvist, Dansk Läsning I—II: IF, IV, III3.
Laxdöla saga: Is.
Sånger ur den äldre eddan (M. L. F.): F.
Fornsvensk litteratur (M. L. F.): F.
Ur reformations- och stormaktstidens litteratur (M. L. F.): F.
Shakespeare, Hamlet: I3.
Moliére, Den Girige: L. II3, R IF a.
Goethe, Faust I (M. L. F.): R. II3 b.
Ibsen, En Folkefiende: L. IV4, III3.

Latin.
Ahlberg, Latinsk grammatik: L. I3 (formläran, syntax: kap. 1—3 och kap. 6, 

valda delar av kap. 4 och 5), L. Il3 (repetition av formläran; syntax 
§§ 238—299, rep. av §§ 112—168), L. IV och L. III3 (rep.).

Pontén, Latinsk läsebok för nybörjare: L. F.
Pontén, Latinska författare i urval. 1 Poesi: L. III3 (Horatius 702 vers). — 

II Prosa, Första avd.: L. F (Cornelius Nepos s. 83—93; Caesar s. 20 
— 35; kursivläsning ur Eutropius och Aurelius Victor). — II Prosa, 
Andra avd.: L. IV4 (Cicero s. 109—122, 150—174, kursivläsning av valda 
brev; Sallustius s. 175—183 kursivt). — L. III3 (Livius s. 93—101, 105 
—109; Cicero, valda brev n:r 1—20, 23—25, 27—30 och valda stycken 
ur De officiis; Sallustius s. 175—183 kursivt).

Livius, Ab urbe condita liber XXV, utg. av Bagge: L. IF (kap. 1—17, 23 
31, 40, 41).

Ovidius, Metamorfoser, urval av Risberg: L. II4 (st. 1—7, 9 — 607 vers).
Horatius, i urval av Risberg: L. IV4 (n:r 1—27 = 730 vers).
Pontén, De latinska översättningsproven i studentexamen: L. IF, L. IV4, L. IIP. 
Söderström, Romersk fornkunskap: L. II3 (delvis), L. IV4 och L.IIF (s. 47—68). 
Ahlberg—Lundqvist—Sörbom, Latinsk-svensk ordbok: L. F—L. Ill3, L. IV4. 
Cavallin, Latinskt skollexikon: L. IF, L. IV, L. III3.
*Heikel, Kortfattad latinsk-svensk ordbok.
*Salenius, Latinsk-svensk ordbok.
*Curtius, ed. Vogel: L. IIF (kursivläsning).
*Iustinus i urval av Blom: L. IV4, L. III3 (kursivläsning).
*Lhomond—Holzer, Urbis Romae viri illustres: L. II3 (kursivläsning).
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Grekiska.
Löf stedt— af Sillen—Lind, Grekisk grammatik: L. IIIs.
Xenophon, Anabasis i urval av A. Svensson, I: L. Ill3 (s. 25 — 38).
Homeros, Odysséens sjätte sång, utg. av K. Thunell: L. III3.
Platon, Kriton, utg. av G. Rudberg: L. III3.
Düring, Grekisk lyrik: L. Ill3 (202 vers).
*Novrum Testamentum Graece ed. Nestle: L. IIIs (Matth. 4—7, dessutom 

kursivläsning).

Tyska.
Hjorth, Förkortad tysk grammatik, omarbetad av Lide: I5—5s, l4—44, Is.
Lide, Tysk nybörjarbok: l5 (st. 1—52), 25 (st. 52—116), l4 (st. 1—83), 24 

(st. 63—120).
Lide, Tyska översättningsövningar i ansl. till Tysk nybörjarbok: l5 (st. 1— 

52), 25 (st. 52—100), l4 (st. 1—84), 24 (st. 85—114).
Heumann, Lätta stycken för översättning till tyska: 3r> (st. 1—51), 24 (st. 1— 

70), 34 (st. 23—56).
Löfberg, Översättningsövningar till tyska för realskolan; 45, 31 (st. 1—20), 

Is (st. 40—64).
Danielsson, De tyska översättningsproven i realexamen: 55, 41 (26 st.).
Heinertz, Aus alter und neur Zeit: II3 (sid. 1—-95).
Lide, Schicksale und Begebnisse: 4r>, 34 (sid. 5—57).
Lide, Mitten im Leben: 4‘ (sid. 1—50).
Ljungerud, Neun deutsche Erzähler von heute: L. IIs (sid. 1—101), R. I3 a 

(sid. 27—101, 124—136), R. Is b (sid. 1—26, 58—71, 86—101).
Lanner t-D ir eks, Vom deutschen Volkscharakter: L. IV4, III3.
Widbeck, Tyska affärsbrev för praktiska mellanskolor och högre folkskolor: 

44 H.
Bjerre, Deutsche Texte für die Oberstufe: L. IV1, 1113.
Lappe, Die Meister (Ein Lesebuch für Gymnasien): II3, L. IV4i IH3»
Hoppe, Tysk-svensk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Reutercrona: 35—5°, 

24—44, L. IV4, I3—IIP.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Hildebrand: 3°—5°, 

24—44, L. IV4, I3—IIP.

Engelska.
Björkhagen, Engelsk nybörjarbok: 3s, 24 (st. 1—26), 45, 34 (st. 26—45) 5B, 

4t (st. 43—47). '
Hammarberg och ZetterstrÖm, Kortfattad engelsk skolgrammatik: 45—5°, 34 

—44, L. IV4, I3—1113.
ZetterstrÖm, Översättningsövningar till engelska för realskolan och gymnasiets 

två första ringar, utg. av Redin: 43, 34 (sid. 5—37), 55, 44 (sid. 31—60), l3 
(sid. 123—139).
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Björkhagen, Engelsk läsebok för mellanstadiet: 4", 31 (sid. 9—40), 55, 41 
(sid. 1—40), I3 (avslutad).

Stern, Engelska handelsbrev 31 H (sid. 1—21), 41 H (sid. 19—40).
Areskog och Holmqvist, Seven Short Stories: L. IV4, L. III3 (avslutad). 
Oppenheim, The Amazing Quest: R. II3 (sid. 1—70), R. III3 a (avslutad).
Redin—Ernolv, England and the English: R. Ill3 b.
Proctor, An Introduction to English Literature: L. IV1, L. III3. (I det närmaste 

avslutad).
Hårlock, Skriftliga uppgifter för studentexamen i engelska språket: R. II3 

(10 stilar), R. III3 (20 stilar).
Butler—Herdin, Practical English: L. IV', L. Ill3.
Kärre, Lindqvist, Nöjd och Redin, Engelsk-svensk ordbok. Skolupplaga: 

55, 41, L. IV, I3—III3.
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Skolupplaga: 55, 41, I3, R. 

II3—R. 1113.
Wenström och Hårlock, Engelsk-svensk ordbok. Fickupplaga: 55, 41, L. IV, 

F—IIP.
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Fickupplaga: 55, 41, L. IV1, 

F—IIP.

Franska.
Biller, Kortfattad fransk skolgrammatik: 45, 31 (sid. 1—34), 55, 41 (sid. 21 

—46), R. I3—R. III3 (repetition).
Biller, Fransk elementarbok: 45, 31 (sid. 1—39), 55, 41 (sid. 37—68, 80—83).
Biller och Thorn, Fransk språklära: L. I3 (§ 96—189), L. Il3 (sid. 34—56, 

69—160), L. IV1, L. III3 (repetition).
Edström—Thorn—Biller, Hundra franska studentstilar: L. IP (5 st.), L. IV1, 

L. IIP (35 st.).
Strömberg—Sund, Franska översättningsövningar: L. F (20 st.) L. IF (25 st.).
About, Le roi des montagnes: L. I3 (sid. 1 —104).
Koch—Strömberg, Fransk lektyr I: R. P (sid. 1—45), L. IF (sid. 25—79).
Koch—Strömberg, Fransk lektyr II: L. II3 (sid. 5—30), L. IV, L. III3 (sid. 50 

—121, 134-138, 146—160).
Labiche, Le voyage de monsieur Perrichon: R. IF.
Verne, Le tour du monde en quatre-vingts jours: R. Il3 (sid. 1—104).
Francke—Thorn, Fransk vokabelsamling: L. IV1, L. IIP, R. 1113.
Schultess, Fransk-svensk ordbok. Fickordbok: L. IF, L. IV1, L. III3.
Schultess, Fransk-svensk ordbok. Skolupplaga: L. IF, L. IV4, L. III3.
Vising, Fransk-svensk ordbok: L. IP, L. IV1, L. III3.
Hammar, Svensk-fransk ordbok: L.IF, L. IV1, L. III3.

Historia med samhällslära.
Odhner—Westman, Lärobok i fäderneslandets historia: 2° (sid. 1—123), l1 

(sid. 1—66), 35 (sid. 127—198), 21 (sid. 66—184), 45 (sid. 199—256), 31 
(sid. 184—256), 5% 41 (repetition av nya tidens historia).
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Jacobson—Erlandson, Lärobok i allmän historia för realskolan: Is (sid. 1— 
83), 25 (sid. 83—161), T1 (sid. 1—119), 35 (sid. 161—195), 24 (sid. 120 
—178), 45 (sid. 196 — 266), 34 (sid. 178—266), 55, 44 (repetition av nya 
tidens historia).

Falk—Tunberg, Lärobok i svensk historia för gymnasiet: L. I3 (sid. 1— 
96), R. Is (sid. 1—53), L. II3 (sid. 97—230), R. II8 (sid. 54—230), L. IV‘, 
III3 (sid. 230—255. Repetition av viktigare partier av nya tidens 
historia).

Jacobson—Söderlund, Lärobok i allmän historia för gymnasiet: L. I3 (sid. 1 
—198), R.P (sid. 1—145), L. II3 (sid. 198—291), R. II8 (sid. 146—291), 
L. IV4, IIIs (sid. 291—388). Repetition av viktigare partier av nya tidens 
historia).

Hildebrand—Kraft, Svensk stats- och samhällskunskap. Lärobok för real
skolor: 5", 4‘.

Hildebrand—Kraft, Svensk stats- och samhällskunskap. Lärobok för gym
nasiet : IV4, III3.

Geografi.
Carlsson—Rönnholm—Moberg, Skolgeografi i två kurser: 1° (första kursen, 

sid. 1—92), 2“ (första kursen, sid. 92—156), l4 (första kursen, sid. 9—- 
149), 35, 24 (första kursen, sid. 157—230), 45, 3‘ (första kursen, sid. 
230—325), 55, 44, (andra kursen, sid. L—142 samt sid. 242—252), 
Is (andra kursen, sid. 142—241).

Nelson och. Stolpe, Geografi för gymnasiet II: IIs (sid. 1—116), L. IV4, IIIs 
(sid. 117—235).

Jonasson—Astrand, Ekonomisk geografi med varukännedom: 34 H (sid. 1— 
75), 44 H (sid. 76—136).

Diercke, Skolatlas: l5-5% l4—4‘, L. IV4, I3—III3.
Roth, Geografisk atlas för de allmänna läroverken: Is—5°, l4—44..

Filosofi.
Larsson—-Nyman, Psykologi: IIs.
Larsson, Logik: II3.
Larsson, Filosofiens historia: L. IV1, III3.

Matematik.
Rendahl, Wahlström och Frank, Räknebok för realskolan: Is (del I. A ex. 

1—788), 2« (del I. A ex. 789—1264) I4 (del I B), 35, 2‘ (del II, ex. 1 
—499), 45, 34 (del II, ex. 500—864), 5r>, 44 (del III).

Hedström och Rendahl, Algebra och planimetri för realgymnasiet: R. Is 
(Algebra: kap. 1—10, 12—13, kap. 14 till ex. 1201; Planimetri, R. II3 
(kap. 11 samt kap. 14 delvis), R. III3 (kap. 15—16).

Hedström och Rendahl, Algebra och planimetri för latingymnasiet: L. II3 
(kap. 1—9, 14-15).

Asperén, Kortfattad lärobok i geometri för realskolor, omarb. av Eriksson: 
35, 2‘ (kap. I—VII), 4B, 34 (kap. VIII—X), 55, 4* (kap. XI).

Hagström, Proportionslärans tillämpning på plangeometrien: R. I3 (§§ 1—55). 
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Hedström och Rendahl, Trigonometri för läroverken, A. För reallinjen: R. II3. 
Ohlon, Inledning till funktionslära och plan analytisk geometri: R. II3, allm. 

kurs.
Ohlon, Funktionslära och plan analytisk geometri: R. II3 allm. kurs (kap. 1 

—2, 5—8), specialkurs (kap. 3—4, 10—11), R. IIP specialkurs (kap. 
12 och 14).

Josephson, Rymdgeometri för gymnasiet: R. IIP.
Hedström och Rendahl, Tabeller för realexamen: 55, 41.
Hedström och Rendahl, Räknetabeller för läroverken: 5°, 41, L. IF, R. P— R.IIF. 
Rydberg-Wahlström, Matematiska uppgifter givna i studentexamen på real

linjen: R. II3, R. III3 (valda exempel).

Biologi med hälsolära.
Bohlin, Lärobok i biologi för realskolan, mellanskolor och flickskolor: 1° 

(del I sid. 1 —15, 56—102, del II sid. 1 — 6), 25 (del I sid. 103—159, 
del II sid. 25-29), I1 (del I sid. 1-20, 56—136, del II sid. 25-29), 
3° (del I sid. 160—207, del II Familjerna Composite, Umbellateæ och 
Amentaceæ), 21 (del 1 sid. 24—40, 136—220), 31 (del I sid. 207—254, 
del II sid. 30 — 84, 141—167), 45 (del I rep. av valda delar samt sid. 
239—254, del II, sid. 59—84 och sid. 141—167).

Krok och Almquist, Svensk Flora 1: Is—4s, l4—34.
Hammarsten—Pehrsson—Sefve, Cellen och människokroppen jämte hälso

lära: 55, 44.
Hammarsten—Pehrsson—Sefve, Utvecklingslära och ärftlighetslära: L. IV1, IIP. 
Borg, Biologi för det differentierade gymnasiet: IP (del I), L. IV1, IIP (del I 

sid. 215—242, del III sid. 1—39).
Böös—Falck, Kryptogamer jämte en kort översikt av växtrikets utveck

ling: IF.
Växtinsamling: till 25 25 växter,

till 35 ytterligare 25 växter, 
till 4° ytterligare 20 växter, 
till 24 30 växter, 
till 31 ytterligare 40 växter.

Fysik.
Beckman och Wetterblad, Fysik, läro- och läsebok för realskolan: 35, 24 

(del I), 45, 34 (del II), 55, 44, (del III).
Moll—Rudberg, Lärobok i fysik för högre läroanstalter: R. I3 (del I—II), 

R. IF (del III, del IV §§ 1—59), R. Ill3 (del IV fr. o. m. kap. 9, del V).
Almén, Fysikaliska problem, R. F, R. IF (valda exempel).
Rydberg—Wahlström, Uppgifter i fysik givna i studentexamen : R. IF (valda 

exempel), R. III3 (valda exempel ur samtliga delar av kursen).

Kemi.
Bolin—Gustaver, Kemi för realskolor: 45, 31 (del I), 55, 41 (del II).
Moll—Starck, Lärobok i kemi för realgymnasiet (uppl. 2): R. P (sid. 1—95), 

R. IF (sid. 96-195), R. III3 (sid. 196-350).
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*Bolin-Gustaver, Handledning i kemisk analys för elementära skolor: R. II8, 
R. IIP.

*Starck, Kvalitativ kemisk analys för realgymnasiet: R. IP, R. III8.

Bokföring.
Ramstedt och Schenke, Praktisk bokföring: 34 H (sid. 1—80), 44 H (sid. 71 

—120 utom uppgift V).
Karlen-—Rydén—Sanders, Uppgifter om bokföring (uppl. 7): 44 H (valda 

exempel).
Holmqvist, Svenska handelsbrev (uppl. 6): 41 H (valda brev).

Handelsräkning.
Larsson, Handelsräkning: 44 H (sid. 1—140, urval.).

Handelslära och handelsrätt.
Larsson, Praktisk handelslära: 44 H.
Fahlander, Lärobok i rättskunskap för yrkes- och mellanskolor i handel: 44H.

Stenografi.
Lärobok i Melins stenografi, utgiven av Melinska stenografforbundet, upp

laga B: 34H (sid. 1—35), 4* H (rep.).
Övningsbrev för kontorsstenografer, samma utg.: 44 H.
Förkortningar för affärsbrev och handelsbetonad allm. text, samma utg.: 44 H. 
Specialförkortningar för handelskorrespondenter etc., utg. av Olof Melin: 44H. 
Bange, Träningstext för affärsbrev: 44 H (valda delar).

Maskinskrivning.
Appelberg, Lärobok i maskinskrivning: 34 H.
*Förskrift för undervisningen i maskinskrivning vid Stockholms stads han

delsskola: 44H.

Välskrivning.
Holmquist, Metodiska skrivövningar, del I och II: l5 (skrivning av större 

och mindre stil). 2J (fortsatt skrivning av större och mindre stilsamt 
rubrikstil). Övningar på svarta tavlan.

Teckning.
Frihandsteckning: 1‘, 2“, l4 (teckning efter fristående modell och plansch, 

textning med stenstil eller rundskrift, färgläggning med vattenfärg); 
35, 24, 46, 34 (övning i frihandsperspektiv, färgläggning och skuggning, 
stiliseringsövningar efter växtmotiv, pennteckning och mönsterritning); 
53, 44 (perspektivritning och färgläggning, reklamteckning, stilhistorisk 
teckning och pennteckning samt textning); I3, II3, L. IV4, IIP (svårare 
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övningar i perspektiv-, blyerts- och kolteckning, färgövningar i pastell- 
och vattenfärg, frivilliga övningar i olja).

Linearritning: Henriques, Lärobok i geometrisk ritning: 35, 24 (kap. I—II) 
45, 34 (kap. III § 1—3); 55, 44, l3 (kap. III § 7—9, kap. IV § 1—6); 
II3 (kap. IV §7—8, kap.V § 1-3, kap. VI § 1—6); L. IV4, III3 (kap. VI 
§ 7—8, kap. VII § 1—3).

Antalet teckningsavdelningar har utgjort 19. Gemensam undervisning har 
förekommit i följande utsträckning: Gossarna i 2° a och 25 b, flickorna i 
25 a och 2a b, gossarna i 4° A, 34 A och 34 H, flickorna i 45 A, 34 A och H, 
gossarna i 5n A och 44 A, flickorna i 5 AD, 44 A och 44 H, gossarna i L. I3 
och R. I3 a, flickorna i L. I3 och R. I3 a, gossarna i II3, flickorna II3. Övriga 
avdelningar ha undervisats skilda.

Musik.
Anrep-Nordin och Körling, Dikt och ton: 24, 31, 2°, 35. 
*Körsångboken, Andra samlingen: 4", 34.
Berg, Svenska skolkvartetten, Första samlingen: 2', 3', L. IV4, I3—III3. 
*Berg, Svenska skolkvartetten, Andra samlingen: 24, 35, L. IV4, I3—III3.

Slöjd för gossar.
1° och 34 H (obligatoriskt), 3° (frivilligt) (övningar i riktning, gradhyvling, 

putshyvling, borrning, gradning, sinkning, kantstötning, filning, slipning 
och slitsning). Lärjungarna ha förfärdigat skärbräder, tennisracket, boll
trä, trapets, klubbor, serveringsbrickor, modellbåtar, serveringsbord, 
radiobord, taburetter, bokhyllor, bokställ tidningsställ, större bord, 
kanoter, kulspel m. m.

Slöjd för flickor.
1° (virkning, stickning med 2 stickor, enkel maskinsöm, enkel prydnadssöm). 
2°, l4 (strumpstoppning, stickning med 5 stickor, tillklippning och maskin

söm av underkläder, prydnadssöm, korsstygn).
35, 24 (stoppning på maskin, måttagning, tillklippning, maskinsöm på bomulls

tyg, klädsöm, prydnadssöm, matelassé).
Antalet avdelningar har utgjort 7; Lärjungarna i 25 a och 25 b samt 35 a 

och 24 ha undervisats gemensamt, 2 avd. i 1° b samt l5a, l4 och 35b skilda.

Hushållsgöromål.
Bergström-Schager, Närings- och födoämneslära jämte hemvårdslära med 

materiallära, hemmets och yrkets hygien och hemmets ekonomi: 45, 3'.
Vid matlagning har förekommit: Tillagning av enklare maträtter, bakning 

av olika brödsorter, konservering, dukning, servering och rengöring.
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Gymnastik med lek och idrott.
De manliga lärjungarna hava varit indelade i 5 gymnastikavdeiningar. 
Avdelningarnas storlek var under höst- (vår-) terminen:

Avd. I: Klass 25 b Poch l5.....;................... 51 (51)
„ II: „ 35 b, 2* och 25 a..........   41 (39)
„ III: „ 46, 3* och 35 a . ............... .  43 (43)
„ IV: Ring I3, klass 55 och 44 ......... ...........   63 (65)
„ V: Ring L. IV\ III3 och IP ...................... 71 (66)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade manliga lärjungar var 
under höst- (vår-)terminen 17 (17). .

De kvinnliga lärjungarna hava varit indelade i 3 gymnastikavdelningar.
Avdelningarnas storlek var under höst- (vår-)terminen:

Avd. I: Klass 25, D och l5...............    72 (74)
„ II: „ 45, 34, 35 och 21 .............  60 (60)
„ III: Gymnasiet, klass 5" och 44 ......  80 (76)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade kvinnliga lärjungar var 
under höst- (vår-)terminen 6 (8).

Hållningsrättande gymnastik har varit anordnad med en avdelning för 
manliga och en för kvinnliga lärjungar med vardera en lektion pr vecka. 
Hänvisade dit hava varit under höst- (vår-)terminen 10 (12) manliga och 18 
(15) kvinnliga lärjungar.

Friluftsverksamhet och värntjänstövningar.
5. Verksamheten har varit förlagd till rörliga dagar och utförts i form av 

hel- eller halvdagsövningar, varav 572 dagar uttagits under höstterminen och 
6^2 under vårterminen.

Friluftsverksamheten har omfattat terräng- och orienteringsövningar, skid
löpning, skridskoåkning, idrottsövningar, skjutning, trafikundervisning, utflykter 
och exkursioner. Vid övningarna hava elever i gymnasiet i stor utsträckning 
tjänstgjort som biträdande ledare.

6. Enskilt arbete
jämlikt läroverksstadgans § 9 har utförts i följande ämnen.
L. II3: Modersmålet (3 lärjungar), latin (2), engelska (1), franska (4).
R. IP : Engelska (22), historia med samhällslara (1), matematik (7), biologi 

med hälsolära (5), fysik (3), kemi (6).
L. HF: Latin (3), grekiska (1), engelska (7), filosofi (2).
R. III3: Tyska (1), engelska (2), franska (2), historia med samhällslara (1), 

matematik (10), biologi med hälsolära (6), fysik (6), kemi(l), teckning (3).
L. IV4: Latin (1), historia med samhällslära (1), geografi (1), teckning (1), 

musik (2), gymnastik med lek och idrott (1).
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Uppgifterna ha varit följande (inom parentes är givet det sätt, varpå upp
gifterna redovisats:
L. II3: Modersmålet: Johan Olof Wallin (förhör). Kellgren och nyromantiken 

(förhör). Bellman som stockholmsskildrare (förhör).
Latin: Ur Cæsar, Commentarii de bello Gallico (skriftlig översättning). 
Engelska: Wilder, The Bridge of San Luis Rey (föredrag på engelska). 
Franska: Labiche, Le voyage de M. Perrichon (förhör). Maupassant, 
Contes choisis (förhör). Hugo, Les miserables (förhör).

R. II3: Engelska: Jerome, Three men in a boat (förhör). Stevenson, Treasure 
Island (förhör). Pain, Eliza (förhör). Hollinger, Boush up your Eng
lish (förhör). Bennet, The Grand Babylon Hotel (förhör). Conan- 
Doyle, A Study in Scarlet (förhör). Kipling, The Jungle Book (förhör). 
Hodgson-Burnett, Little Lord Fauntleroy (förhör). Carroll, Alice’s Ad
ventures in Wonderland (förhör). Conan-Doyle, The Adventures of 
Sherlock Holmes (förhör). Engelska studentstilar (förhör). Powell, 
Rovering to Sucess (förhör). Hilton, Good-bye, Mr Chips (förhör). 
Jerome, Novel notes (förhör).
Historia med samhällslära: Världskriget under åren 1940—1942 (före
drag).
Matematik: Lösn’ng av studentuppgifter (skriftlig behandling). Räkne
stickan (förhör).
Biologi med hälsolära: Floran på en lantgård jämte jordbrukspraktik 
(växtinsamling och skriftlig redogörelse). Praktik på dentallaboratorium 
(intyg och skriftlig redogörelse). Floran på Varaslätten (växtinsamling). 
Jordbrukspraktik (förhör).
Fysik: Lantmäteripraktik (intyg). Problemlösning (skriftlig redogörelse). 
Verkstadspraktik (intyg).
Kemi: Jäsningsförsök med torrjäst (demonstration). Fotografering (för
hör). Apotekspraktik (intyg). Laboratoriepraktik (intyg och skriftlig 
redogörelse). Smith, Organisk kemi, delvis (förhör).

L. Ill3: Latin: Plinius, Valda brev (skriftlig översättning). Ovidius, Metamorp
hoses (skriftlig översättning). Vergilii Aeneis (förhör).
Grekiska: Valmin, Athén genom tiderna (föredrag).
Engelska: Hope, The Prisoner of Zenda (förhör). Uhrström, English 
Humour of To-Day (förhör). Churchill, My early life (förhör). Collins, 
After Dark (förhör). Pain, Wilhelmina in London (förhör). Oppen
heim, The Amazing Quest of Mr. Ernest Bliss (förhör).
Filosofi: Nyman, Nya vägar inom psykologien (föredrag, förhör).

R. III3: Tyska: Dan Andersson (föredrag). Shaw, Arms and the Man (förhör). 
Clegg, Medicine in Britain (förhör).
Franska: Repolissez votre framjais (förhör). La France vue par Ies 
Framjais (förhör).
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Historia med samhäUslära: Bonaparte och Brumaire (uppsats).
Matematik: Lösning av studentuppgifter (skriftlig behandling). Integral
kalkyl (förhör).
Biologi med hälsolära: Jordbruksarbete (förhör). Apotekspraktik (skrift
lig redogörelse). Praktik å dentallaboratorium (preparat och skriftlig 
redogörelse). Praktik å sjukhus (intyg).
Fysik: Lösning av studentuppgifter (skriftlig redogörelse). Tillverkning 
av radioapparat för kortvåg (demonstration). Tillverkning av en uni- 
versalmätningsapparat (demonstration och muntligt förhör). Verkstads- 
praktik (intyg). Teorin för Wheatstone’s brygga (förhör).
Kemi: Kvalitativ biokemisk analys (demonstration och skriftlig redo
görelse).
Teckning: Frihandsteckning, målning i olika maner, linearritning (upp
visning).

L. IV4: Latin: Cæsar, De bello civile (skriftlig översättning).
Historia med samhäUslära: Karl XII i Turkiet (uppsats).
Geografi: Brasilien (föredrag, uppsats).
Teckning: Stilhistorisk teckning, målning i olja (uppvisning).
Musik: Schubert (uppsats). Harmonilära (skrivningar).
Gymnastik med lek och idrott: Dagövning (uppvisning). P. H. Ling, 
Maja Carlquist (förhör).

7. Uppgift om antalet deltagare i frivillig undervisning 
samt i körsång m. m.

I frivillig franska hava deltagit under höstterminen 18 gossar och 9 flickor 
samt under vårterminen 17 gossar och 8 flickor i kl. 48 A, under höstter
minen 5 gossar och 13 flickor samt under vårterminen 5 gossar och 12 flickor 
i kl. 34 A, under höstterminen 2 flickor samt under vårterminen en flicka 
i 34 H, under höstterminen 13 gossar och 11 flickor samt under vårterminen 
12 gossar och 10 flickor i kl. 5s A, såväl under höst- som vårterminen 2 
gossar och 2 flickor i 44 A.

I elementarsåhg, som omfattat klass 1, har under höstterminen deltagit 42 
gossar och 54 flickor, under vårterminen 42 gossar och 55 flickor.

Körsången har under läsåret varit fördelad på tvenne avdelningar, 
den ena omfattande hela gymnasiet samt vissa elever från klass 56 och 4\ 
den andra avdelningen omfattande klass 25—45 och 2*—3L

I den högre avdelningen ha härvid under höstterminen deltagit 47 gossar 
och 42 flickor, under vårterminen 43 gossar och 44 flickor.

1 den lägre avdelningen hå under höstterminen deltagit 23 gossar och 62 
flickor, under vårterminen 17 gossar och 62 flickor.

I den musikteoretiska undervisningen ha under höstterminen deltagit 16 
gossar och 10 flickor, under vårterminen 17 gossar och 9 flickor.
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I instrumentalmusik ha under såväl höst- som vårterminen deltagit 10 ele
ver, varav i fiolspelning 1, i pianospelning 3 och i orgelspelning 6.

Antalet deltagare i läroverkets orkester har varit 14. Den besättning, som 
därvid kommit till användning, har varit: första violin, andra violin, violon
cell, kontrabas, flöjt, klarinett, valthorn, trumpet, orgel och piano.

I frivillig teckning hava deltagit under höstterminen, 19 gossar och 10 flic
kor under vårterminen 19 gossar och 14 flickor.

I slöjd för flickor ha under höstterminen deltagit 101, under vårterminen 
102 lärjungar.

I slöjd för gossar ha deltagit: under höstterminen 40, under vårterminen 41 
lärjungar.

1 hushållsgöromål ha deltagit: under höstterminen 32, under vårterminen 
31 lärjungar.

Övriga meddelanden om undervisningsarbetet. 8.
Till gemensam morgonbön, som förrättats omväxlande av de i kristendom 

undervisande lärarna i närvaro av en av läroverkets övriga lärare och rektor, 
hava lärjungarna samlats kl. 8 f. m.

Morgonbön har förrättats: den 10 oktober av teol. kand. Gunnel Berg, den 
15 oktober av pastor Erik Melander, den 12 november av fil. stud. Nils 
Carlsson, varjämte lärjungar vid läroverket vid olika tillfällen lett morgon
andakten.

Konfirmationsundervisning har meddelats av adjunkten Väring åt 28 lär
jungar ur klasserna 21—4° under tiden 6 september till 18 november samt 
åt 23 lärjungar ur kl. I4—3B a under tiden 17 januari till 14 april.

Föredrag hava hållits för lärjungarna: den 8 september av amanuensen 
Sten Rosell över ämnet “För gott öls skull“, föredrag i alkoholfrågan, den 
22 oktober av fil. kand. Barbro Kriström över ämnet “Ensamhet och gemen
skap“, den 29 oktober av Mr G. K. Laycock över ämnet “Vardagslivet i 
England nu“ (föredraget hölls på engelska), den 31 oktober av fru Lilly Bäf- 
verfeldt över ämnet “Indien“, den 23 november av kaptenerna U. Karling 
och T. Lundberg över ämnet “Tjänsten som officer vid flottan resp, armén“, 
den 6 februari av fil. kand. Nils Hallerby över ämnet “Vårt samhälle och 
vårt ansvar“, den 18 februari av fil. dr. K. Eriksson över ämnet “Yrkesvals
frågor“, den 14 maj av Mrs K. Nordin över ämnet *‘Efterkrigslondon“ (före
draget hölls på engelska).

Den kontakt med lärare och elever vid Bergs högre skola i Oslo som fun
nits före år 1940 men som varit avbruten under krigsåren, har återupptagits. 
Den 5—7 oktober besökte 6 lärare och 40 elever vid skolan Vänersborg, 
den 1—4 mars återgäldade rektor och gymnastiklärare Lundberg samt 20 
elever vid läroverket besöket.

Den 23 februari—4 mars företogo 20 lärjungar under ledning av adjunkt
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I. Reimers, lektor C. Munthe och ämneslärarinnan Emmy Helander en fjäll
färd till Sjusjöen i Norge. På såväl upp- som nerresan ägde övernattning 
rum i Oslo, där privat inkvartering var ordnad.

Den 12—13 maj företogo 26 lärjungar under ledning av e. o. adjunkt E. 
Edvik en studieresa till Göteborg, varvid bl. a. van Gogh utställningen och 
planetariet besöktes. Den 23—24 maj företogo lärjungarna i kl. 2sb under 
ledning av fil. mag. Almström en studieresa till Göteborg, varvid akvariet, 
sjöfartsmuseet, konstmuseet och Liseberg besöktes*

Kap. II. Lärare och övriga befattnings
havare.

Lärare.
9. Den 29 juni utnämndes fil. dr N. H. Nissen att från den 1 juli vara lektor 

i engelska och franska, den 31 juli utnämndes fil. lic. E. H. Rehman att 
från den 1 augusti vara adjunkt i biologi med hälsolära och kemi, den 31 
december utnämndes fil. mag. Birgit E. S. A. Sjövall att från den 1 januari 
vara adjunkt i modersmålet och historia med samhällslära.

De nya lärarna ha om sig lämnat följande biografiska uppgifter:
Nils Harald Nissen, född den 16 september 1910 i Stockholm, son till framlidne gross

handlaren Aug. Nissen, Västerås, och hans maka, född Persson. Studentexamen vid h. a. 
läroverket i Uppsala 1930. Inskriven vid Uppsala Universitet h. t. samma år, fil. kand; 1935, 
fil. mag. 1937, fil. lic. i romanska språk 1942, disputationsprov för fil. doktorsgrad 1943. 
Genomgått provårskurs vid h. a. läroverket för gossar å Norrmalm i Stockholm h. t. 1943 
och vid h. a. läroverket i Uppsala v. t. 1944. .

Tjänstgöring: e. lärare vid Lundsbergs skola läsåret 1937—38 och h. t. 1939, vik. adjunkt 
vid h. a. läroverket i Skara april—juni 1943, timlärare vid h. a. läroverket för gossar å Norr
malm h. t. 1943, e. adjunkt (å vakant lektorstjänst) vid h. a. läroverket i Luleå läsåret 1944 
—45. Utnämndes den 1 juli 1945 ti]l lektor i engelska och franska vid h. a. läroverket i 
Vänersborg.

Utgivna skrifter: Gradualavhandlingen L'ordre des mots dans la Chronique de Jean 
d’Outremeuse.

Gift 1945 med gymnastikdirektören Ingrid Bexell, född den 7 maj 1912, dotter till advo
kat Albert Bexell, Luleå, och hans maka, född Svedin.

Einar Herrman Rehman ar född i Halmstad den 19 februri 1893. Avlade studentexamen 
vid h. a. läroverket i Visby vt. 1911. Inskrevs vid Uppsala universitet ht. 1911. Fil. mag. 
examen vt. 1915, fil. lic.-examen vt. 1938. Amanuens, vid. Universitetets Zootomiska labora
torium 1924—36. Innehade Lennanders forskarstipendium 1930.

Genomgick provår vid h. a. läroverket i Uppsala 1942—43. Timlärare vid fackskolan för 
huslig ekonomi i Uppsala vt. 1930—42. Fjellstedtska skolan i Uppsala vt. 1931—44. Arméns 
underoff. skola i Uppsala vt. 1935—42. e. adjunkt vid h. a. läroverket i Uppsala 1943—44. 
Timlärare vid h. a. läroverket i Uppsala 1944—45. e. adjunkt vid Försvarets läroverk i Upp
sala 1944—45. Utnämnd till adjunkt vid h. a. läroverket i Vänersborg den 31 juli 1945.

Kurator för Gotlands nation i Uppsala vt. 1918—vt. 1920. Löjtnant i Gotlands inf.-reg. 
reserv 1921. Avsked på egen begäran 1926.

Resor: Trondheims biol, stasjon somrarna 1920 och 1922.
Birgit Elisabeth Sophie Amalia Sjövall är född i Lund den 12 januari 1907. Föräldrar: 

Rektor Birger Sjövall och hans hustru Elisabeth Westerberg.
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Studentexamen vid högre allmänna läroverket i Kristianstad den 21 maj 1926. Folkskol
lärarexamen vid Seminariet i Stockholm den 26 maj 1927. Inskrevs vid Lunds universitet h. 
t. 1927. Fil. ämbetsexamen den 31 maj 1932. Efterprøvning till fil. ämbetsexamen 30 maj 
1933. Provår vid Högre realläroverket i Göteborg läsåret 1937 —1938.

Skidkurs i Storlien påsken 1941. Idrottsledarkurs å Solbacka sommaren 1941. Värntjänst- 
ledarekurs å Lillsved juni 1942.

Vik. ämneslärarinna vid Nässjö samrealskola h. t. 1931. Vik. adjunkt vid h. allm. läroverket 
i Kristianstad h. t. 1933—v. t. 1937. e. o. lektor vid Hässleholms kommunala gymnasium 
läsåret 1938—1939, k. lektor därstädes läsåret 1939—1940. e. o. adjunkt vid h. allm. läro
verket i Eksjö h. t. 1940—h. t. 1945. Utnämnd 31 dec. 1945 att från och med 1 jan. 1946 
vara adjunkt vid h. allm. läroverket i Vänersborg.

Resor till Tyskland 1937 och till Frankrike 1939.
Tjänstledighet har åtnjutits tiv:
rektor E. M. Lundberg från den 25 juni till den 31 juli (semester), 
lektor Tage W. H. Almer under läsåret för sjukdom, 
ämneslärarinnan Karin A. Frizell från den 14 mars till vårterminens slut 

för sjukdom,
utn. adjunkten Birgit E. S. A. Sjövall från den 1 januari till den 30 juni 

för fortsatt tjänstgöring vid h. allm. läroverket i Eksjö.
Förordnade hava varit:
adjunkten N. A. Urelius från den 25 juni till den 31 juli såsom vikarie 

för rektor,
ämneslärarinnan Emmy H. A. Helander under läsåret såsom tillsynslärare, 
fil. lic. E. E. Edvik under läsåret såsom extra ordinarie adjunkt,
fil. mag. Torborg M. Lindström under läsåret såsom extra ordinarie adjunkt, 
ex. handarbetslärarinnan Amelie H. Tjus under läsåret såsom extra ordi

narie lärare i slöjd för flickor och timlärare i teckning,
fil. lic. Bride E. Winberg under läsåret såsom extra adjunkt (har uppehål

lit under höstterminen ledig adjunktstjänst, under vårterminen utn. adjunkten 
Birgit E. S. A. Sjövalls tjänst,

fil. dr E. G. Bertil Dahlström under läsåret såsom extra adjunkt, 
teol. och fil. kand. Sune K. A. Grönblad under läsåret såsom extra adjunkt 

(å lektor Almers tjänst),
ex. lärarinnan Elsa H. Hessler, f. Hall, under läsåret såsom extra ämnes

lärarinna,
ex. skolkökslärarinnan Margit U. Berlin under läsåret såsom extra lärare 

i hushållsgöromål,
handelsläraren T. Lundmark under läsåret såsom timlärare i praktiska läro

ämnen,
ex. slöjdläraren E. Tössberg under läsåret såsom timlärare i slöjd för gossar, 
gymnastikdirektören Anna M. Svensson, f. Wennergren under läsåret så

som timlärare i gymnastik (har undervisat de kvinnliga lärjungarna i gymna
siet och realskolans hösta klass),

fil. kand. A. Tore I. Lundvall under höstterminen såsom bitr, lärare,

10.
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fil. mag-. E. F. Källström under vårterminen såsom extra adjunkt, 
fil. mag. Ove Almström från den 14 mars till terminens slut såsom bitr, 

lärare (å ämneslärarinnan Karin A. Frizells tjänst).

11. Den 1 maj var ingen tjänst ledig vid läroverket.

övriga befattningshavare.
12. Till bibliotekarie efter f. d. adjunkten K. J. F. Sjögren har förordnats 

adjunkten N. V. W. Flensburg.

Kap. III. Lärjungarna.
13. Antal och fördelning.

Antalet närvarande lärjungar höstterminen (den 15 september), utgjorde 
504 (286 gossar och 218 flickor). För vårterminen (den 1 februari) voro 
motsvarande siffror 501 (283 gossar och 218 flickor).

Antalet frånvarande lärjungar var under höstterminen 1 gosse, under vår
terminen ingen.

14. Lärjungarnas i gymnasiets två högsta ringar fördelning efter 
tillvalsämneskombinationer.

Näst högsta ringen.
Latingymnasiet (II3): Grupp 1 (2), grupp 2 (3), grupp 7 (h. t. 4, v. t. 5).

Tilläggsämnen: Geografi (1).
Realgymnasiet (113): Grupp 1 (h. t. 9, v. t. 8), grupp 2 (2), grupp 3 (4), 

grupp 6 (17), grupp 7 (12).
Tilläggsämnen: Tyska (13), geografi (2), filosofi (h. t. 5, v. t. 4), 

biologi med hälsolära (h. t. 1).

Högsta ringen.
Latingymnasiet (IV4, III3): Grupp 1 (h. t. 4, v. t. 3), grupp 2 (8) grupp 3 (2), 

grupp 4 (2), grupp 6 (1), grupp 10 (3).
Tilläggsämnen: Tyska (2), engelska (2), geografi (2), filosofi (1), 

biologi med hälsolära (2).
Realgymnasiet (III3): Grupp 1 (12), grupp 2 (h. t. 1), grupp 6 (h. t. 12, v. 

t. 11), grupp 7 (10).
Tilläggsämnen: Tyska (h. t. 16, v. t. 15), geografi (h. 1.1) filosofi (1) 

biologi med hälsolära (11).

Frikallelse från deltagande i undervisningen i matematik enligt § 7 i läro- 
verksstadgan har medgivits under höstterminen 1 flicka, under vårterminen 
ingen.

Enligt § 11 av läroverksstadgan ha inga befrielser beviljats.
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15.
jungarna i den muntliga prövningen i realexamen.

Oversikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1945, meddelade åt lär
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Antal lärjungar, som 
i realexamen erhållit

A ..............
a ..............1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 —

AB.............. 9 8 4 8 2 11 4 8 7 7 10
Ba .............. 16 20 13 13 4 12 22 7 21 20 15
B ..............
C ..............

7 3 13
1

11 10
6

9 6 13
3

4 4 8

Summa lärjungar 33
Medelbetyg 1.5« 1.64 1.38 1.48 1.04 1.56 1.50 1.35 1.58 1.61 1.53

Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1945, meddelade lär
jungarna i den muntliga prövningen i studentexamen.
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Medelbetyg .....

7
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7
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8 12
1.31,1.96

14
1.32

16
1.72
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16. Tid £ör lärjungarnas hemarbete.
Överläsningstiden pr vecka har i gymnasiet varit 11—19 timmar, i real

skolan 3—18 timmar.
Den tid, som lärjungarna i gymnasiets båda högsta ringar ägnat åt enskilt 

arbete, har varit:
i L. II3 40—90 timmar, i R. IIs 40—80 timmar, i L. III3 30—50 timmar, 

i R. III* 25—60 timmar, i L. IV4 25—40 timmar.

Ur kamratlivet.

Vid läroverket finnas 5 lärjungeföreningar: 1) Gymnasistföreningen Runa 
med 83 medlemmar. 2) Vänersborgs läroverks idrottsförening med 80 med
lemmar. 3) Vänersborgs kristliga gymnasistförbund med 35 medlemmar. 4) 
Vänersborgs läroverks skytteförening med 45 medlemmar. 5) Naturveten
skapliga föreningen Omega med 41 medlemmar.

17. Stipendier, premier och understöd.
Under läsåret 1944—1945 hava utdelats stipendier åt 45 lärjungar till ett 

sammanlagt belopp av kr. 3.410 samt premier och understöd åt 83 lärjungar 
till ett sammanlagt belopp av kr. 829: 96.

Kap. IV. Boksamlingar, undervisnings
materiel! och donationer m. m.

18. Läroverkets bibliotek
har hållits öppet tisdagar kL 12.25—12.55, torsdagar kl. 3.30—4.0 och mån
dagar, onsdagar och fredagar 5 — 6 samt andra tider efter överenskommelse.

Under tiden Vs 1945—15/5 1946 har bokbeståndet ökats med 523 band.
Antalet utlånade band har under samma tid utgjort 152, varav 61 förmed

lats från andra bibliotek.
Låntagarna uppgingo till 26 personer, varav 11 lärare vid läroverket, 8 

elever och 7 andra personer.
De viktigaste nyförvärven genom gåvor under nämnda tid hava utgjorts av:
Av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skolöverstyrelsen eller annan 

statsmyndighet.
Forts, på förut erhållna skrifter.
Bokförlagen: Bergvall, Bonnier, Gleerup, Lindblad, Natur och Kultur och 

Svenska Bokförlaget: Läro- och läseböcker samt Prins Eugen, Breven 
Berätta.
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Av Västgöta nation, i Uppsala: 37 akademiska avhandling-ar, Uppsala uni
versitetskatalog- och en del akademiskt tryck.

Av Västgöta nation i Lund, Högskolor och läroverk: Arsredogörelser 
och kataloger.

Av resp, författare eller utgivare: Blomgren, De Sermone Ammiani Mar- 
cellini, Questino Variæ. Montgomery Gustavus Adolphus. Vänersborgs söners 
gilles årsbok 1945. Elfsborgs läns annonsblad 1945 och Vetenskapssociete- 
tens årsbok 1945.

Av apotekare Barkstedt: Bölsche: Von Wundern und Tieren och Haupt
mann, Gesammelte Werke.

Av herr Ake Eklindh: Dokumenter i offentlig Straffesak mot Vidkun 
Quisling.

Lärjungebiblioteket
har varit tillgängligt för utlåning samma tider som läroverkets bibliotek. 

Nyförvärven utgöra 190 band, 23 band hava avskrivits.
Antalet för hemlån utlämnade band ha varit 1,763 till 161 olika låntagare.

Mynt- och medaljsamlingen har under året ökats med följande gåvor: 
av Svenska akademien: dess minnespenning över Gunno Eurelius Dahlstierna.

Läroverket har fått mottaga följande gåvor:
Vid slutet av vårterminen 1945 skänkte Trollhättans Rotaryklubb, Peterson, 

Birger Sjöberg, den okände, att såsom premium utdelas vid läsårets slut.
Taxeringsintendenten Gunnar Hjorth har till minne av sitt 25-års jubileum 

som student överlämnat en violin med tillhörande stråke och låda.
Svenska turistföreningen har skänkt dels 5 ex. av sin årsskrift 1945, dels 

ett premium bestående i s. k. Sylpremiefärd till Jämtland sommaren 1946, 
rådman J. Wallin, som den 15 juli 1944 skänkte 500 kronor till dekorering 
av läroverkets aula, har skänkt ytterligare 216 kronor för samma ändamål, 
direktören Edw. Berger, Halmstad har skänkt 3 st. aktier i Stockholms In
tecknings Garanti Aktiebolag såsom förstärkning av landshövding Eric Josias 
Sparres studiefond.

Lifförsäkringsaktiebolaget Nordstjärnan har i anledning av sin sjuttiofem- 
åriga verksamhet överlämnat en check å 50 kronor att såsom premium ut
delas till elev i näst högsta ringen med intresse och fallenhet för matematik.

Lunds Universitets Geografiska Institution har skänkt ett ex. Svensk Geo
grafisk Årsbok årgång 21 och Svenska Klassikerförbundet 2 ex. T. Kleberg, 
Svensk antiklitteratur att såsom premier utdelas vid terminens slut.

För samtliga de gåvor, som läroverket fått mottaga, ber undertecknad att 
få framföra dess varma och vördsamma tack.
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Nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning budgetåret 1 juli 
1944—30 juni 1945.

1 2 j 3 4 5 6

D e bet

! Kassans rubrik Behållning; Summa inkomster Co pr 
w »’C1 ■ vid årets ! av j cf ti 0. Summa

början termins- ; övriga « <
avgifter j ix

Byggnadsfonden .......................... 18,387,36 I 3,316,67 j 614,49 — 22,318,54
1 Ljus- och vedkassan ............ 3,465,30 1 19,900,oo 1 895,96 -. 24,261,26

Biblioteks- och materielkassan 7,925,61 ; 6,633,33 : l,490,ss — 16,049,82
i Understöds- och premiekassan 3,557,29 : — ' J l,O27,is ■■ 4,584,47

Summa 33,335,äs i 29,85O,oo j 4,028,51 — 67,214,0»

7 8 9
" ---- ---- 16.....

i Kr e d i t

Skuld vid I Behållning j
arets 

början 
- ' ' -

utgifter ; vid årets
\ slut

Summa

l Byggnadsfonden ..................... .... •. — 1,671,22 20,647,32) 22,318,54
Ljus- och vedkassan ................. —. 21,154,65 3,106,«i ) 24,261,26

i Biblioteks- och materielkassan — 7,687,90 i 8,361,92 j 16,049,82
: Understöds- och premiekassan — • 869,7« i 3,714,71 : 4,584,47

i Summa 31,383,53 35,830,56 j 67,214, o»:

Under budgetåret 1 juli 1944—31 juni 1945 har utgått för underhåll och
tillökning av

a) boksamlingarna ............................    c:a 2,100 kronor
b) den övriga underyisningsmateriéllen ... „ 2,600 „
c) inredningsmateriellen ........................   „ 600 „

Kap. V. Byggnader och inredning m. m.
19. Sedan forne lärjungen vid läroverket, rådmannen Jonas Wallin skänkt 

ett belopp för dekorering av aulans fondvägg, har en annan f. d. elev, 
artisten G. Hallén under sommaren utfört dekoreringen för det skänkta be
loppet. I samband med uppropet avtäcktes målningen, varvid donator gav 
en kort redogörelse för konstverket. Det föreställer ett besök, som konung 
Karl XI gjorde i Vänersborg en solig vårvinterdag 1676. Konungen härvid 
östra stadsporten mötts av stadens borgmästare, H. Beifrage, som visar 
honom en karta. En landsknekt håller konungens ystra häst, en annan har 
just öppnat porten för en tillresande lantskjuts, en tredje tjärar porten. I 
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bakgrunden skymtar en kvarn å det s. k. Väderkvarnsberget, Hälleberg och 
en flik av Vänern. På ömse sidor om målningen finnas två tänkespråk, 
varmed porten säkerligen varit försedd. Ä det ena läses: “Här står väl 
öppen port Vid nog att genomhinna Men vandringsman, sök hälst Den 
trånga till att finna“ . Den andra inskriptionen lyder: “Förtrösten I på Gud 
Som ut och in här fara. Så låter han Er väl På Eder väg bevara“.

Efter avtäckningen framförde rektor läroverkets varma tack till donator och 
till artisten Hallén, som tyvärr var hindrad att närvara vid avtäckningen. 
Konstnären hade efter djupgående historiska studier utfört en briljant tids
enlig målning, en verklig prydnad för aulan.

Vissa läroverkets lokaler — det gäller framför allt lokalerna för den natur
vetenskapliga undervisningen — ha länge varit otillfredsställande, varför re
dan år 1932 en plan för deras utökning uppgjorts. Vid närmare granskning 
har planen visat sig olämplig, den ger för litet, dess utförande kostar för 
mycket, den behöver göras om. Vidare har den starka ökningen av elev
antalet höstterminen 1945 — den största, som någonsin förekommit — med
fört behov av flera klassrum. Efter framställning ha stadsfullmäktige beslu
tat tillsätta en kommitté för utredning av läroverkets lokalbehov, en plan har 
uppgjorts, vilken för närvarande granskas av myndigheterna.

Med hänsyn till väntade förändringar beträffande byggnaderna ha endast 
absolut nödvändiga underhållsarbeten utförts å dem.

30 skolbänkar, 3 taburetter ett bord och ett skåp hava anskaffats under 
läsåret.
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Kap. VI. Tillsyn, examina och års- 
avslutning m. m.

Inspektion. \
20. Den 2 april inspekterades musikundervisningen av musikkonsulenten J. 

Nordquist och biblioteket av förste bibliotekskonsulenten B. Q. Hjelmqvist.

Föräldramöte, åhörardagar m. m.
Föräldramöte har hållits den 18 februari. Vid mötet talade lektor A. 

Peterson över ämnet “Intresset söm pedagogisk faktor“ samt arbetsmark
nadskommissionens läroverkskonsulent fil. dr. K. Eriksson över ämnet “Skol
ungdom och framtidsplaner“. Mötet inleddes med ett musiknummer, mellan 
föredragen förekom sång. Efter föredragen bereddes föräldrarna tillfälle till 
överläggning med dr. Eriksson och med lärarna. C:a 75 personer besökte 
mötet. •

Lärjungarnas föräldrar och målsmän hava varit inbjudna att folja undervis
ningen den 2 och 3 april. Endast ett obetydligt antal har begagnat sig av 
inbjudan.

21. Inträdesprövningar.
Vid slutet av vårterminen samt början av höstterminen anmälde sig 

till prövning 107 inträdessökande. Av dessa godkändes 91 till den klass, 
vari, dé sökt inträde. 50 lärjungar intogos vid höstterminens början efter 
att vid andra läroverk hava erhållit godkända betyg. Vid början av vårter
minen anmälde sig till prövning 4 inträdessökande. Av dessa godkändes en.

Under läsåret ha 8 lärjungar från andra läroverk intagits utan prövning.
Den 16 maj har sammanträde hållits med överläraren vid stadens folk

skolor och 10 av de lärare, vilka innevarande termin undervisat till real
skolans första klass anmälda sökande samt mottagande lärare och under
tecknad.

22. Student- och realexamen.
För studentexamen vårterminen 1945 har redogjorts i föregående redo

görelse. • y ■'
Höstterminen 1945 anmälde sig till undergående av såväl skriftlig som 

muntlig prövning i studentexamen en lärjunge å latingymnasium och en a 
realgymnåsium, till undergåénde av endast muntlig prövning 2 lärjungar å 
realgymnasium. I den skriftliga prövningen godkändes båda examinanderna, 
i den muntliga godkändes lärjungen å latingymnasium samt 2 av lärjungarna 
å realgymnasium.

Innevarande termin hava till undergående av skriftlig och muntlig prövvning 
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i studentexamen anmält sig 52 lärjungar — 6 å fyraåriga och 13 å treåriga 
latingymnasiet samt 33 å realgymnasiet. I den skriftliga prövningen ha 49 
lärjungar — 6 å fyraåriga, 10 å treåriga latingymnasiet samt 33 å realgym
nasiet — förklarats berättigade till muntlig prövning.

Denna har ägt rum den 21, 22, 23 och 24 maj under ledning av profes
sorerna B. Hanström, K. M. Hj. Michaelsson och N. O. Zeilon samt f. d. 
professor G. Rudberg i närvaro av läroverkets inspektor, prosten G. H. A. 
Helander samt utsedda vittnen eller suppleanter landshövdingen V. G. Lund
vik, disponenten B. O. H. de Verdier, borgmästaren E. M. R. Sandén, f. d. 
landskamreraren C. C. E. Malm, landstingsdirektören H. A. Hårde. Härvid 
ha 46 examinander godkänts.

För prövningen i realexamen vårterminen 1945 har redogjorts i föregående 
årsredogörelse.

Höstterminen 1945 anmälde sig en lärjunge i klass 44 till undergående av 
realexamen. Lärjungen godkändes i examen.

Innevarande termin hava till undergående av realexamen å allmännna 
linjen anmält sig 38 läroverkets lärjungar (29 från fem- och 9 från fyraårig 
realskolkurs), varjämte 9 lärjungar vid högre folkskolan i Grästorp hänvisats 
hit, samt till undergående av praktisk, realexamen 7 läroverkets lärjungar. 
I den skriftliga prövningen hava samtliga deltagande godkänts.

Den muntliga prövningen har ägt rum den 27 och 28 maj i närvaro av 
läroverkets inspektor samt ledamoten av lokalstyrelsen borgmästare E. M. R. 
Sandén. Härvid hava samtliga examinander godkänts.

Under kalenderåret 1945 hava vid läroverket följande fyllnadsprövningar 
avlagts:

till realexamen: i franska 1.
till studentexamen: i tyska 3, i engelska å latingymnasium 10, å realgym

nasium 1, i franska å realgymnasium 5, i geografi 4, i filosofi 2, i matematik 
å latingymnasium 3, allmän kurs å realgymnasium 5, specialkurs 7, i biologi 
med hälsolära 9, i fysik å realgymnasium 10, i kemi å latingymnasium 2, å 
realgymnasium 7, i teckning 3, i musik 2.

o
Arsavslutning.

Arsavslutning kommer enligt H. H. Efori beslut att äga rum lördagen den 
8 juni kl. 11.30.

Musik- och gymnastikuppvisning hava ägt rum den 26 resp. 30 april; ut
ställning av under läsåret utförda arbeten i teckning och slöjd kommer att 
anordnas den 7 juni kl. 16—18.

Att övervara årsavslutningen får jag vördsamt inbjuda herr landshövdingen 
V. Lundvik, stadens myndigheter, lärjungarnas föräldrar och målsmän samt alla 
andra, som med välvilligt intresse omfatta läroverket och dess verksamhet.

23.
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24. Kap. VII. Övriga meddelanden.
Nästa läsår börjar med allmänt upprop onsdagen den 28 augusti 

kl. 1.30 e. m. Höstterminen kommer att sluta den 20 påföljande december; 
vårterminen börjar den 8 januari och avslutas den 7 juni 1947.

Inträdes- och flyttningssökande skola anmäla sig- senast onsdagen den 21 
augusti kl. 11—12 fm. Prövningarna börja fredagenden 23 augusti kl. 9 fm.

Kollegium hålles fredagen den 23 augusti kl; 8.15 f. m.
Vänersborg i maj 1946.

Ernst Lundberg.




