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REDOGÖRELSE 
för 

Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg 
Läsåret 1944—1945.

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 onsdagen t* 
den 23 augusti och med allmänt upprop måndagen den 28 augusti kl. 1.30 
e. m., varpå den egentliga undervisningen tog sin början den 29 augusti kl. 
8.15 f. m. och slutade den 18 december kl. 11.40 f. m. Avslutningen ägde 
rum den 20 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 23 
—28 augusti (5 dagar), under vårterminen den 9—13 januari; prövningar för 
inträde i realskolans första klass komma att anställas den 8 och 9 juni.

Värntjänstövningar anordnades under tiden 21—28 augusti.
Gemensam ledighet från undervisningen enligt § 18 mom. 3 och 4 i läro- 2. 

verksstadgan har lämnats hela läroverket:
den 19, 20 och 21 oktober, 19, 20 och 21 februari; ledigheten söcken- 

dagarna vid pingst har utbytts mot sådan den 22 februari och 26 mars; 
ledigheten söckendagarna efter påsk har utbytts mot sådan den 27 och 28 mars.
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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 L. F-j-R. Fa: kristendomskunskap har lästs 4 veckotimmar under 
förra hälften av varje termin, geografi har lästs 3 veckotimmar under ter
minernas senare hälft; i ring R. l’b: kristendomskunskap har lästs 4 veckotim
mar 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.

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

Is (del 1: 1 sid. 5—51), 2s (del I: 1 sid. 52—123), I4 (del I: 1 sid. 28 
—51 och 94- 123), 3>, 2' (del I: 2 sid. 5—68), 45, 34 (del I: 2 sid. 
69 -146), 5\ 4' (del II).

Ahlberg, Den kristna världs- och livsåskådningen: L. IV4, 1113.
Johansson-Liedgren, Kyrkohistoria för gymnasiet: P (t. o. m. sid. 154), L. Ill4, 

II3 (sid. 150—264).
Ahlberg, Religionshistorisk översikt för läroverken: L. III4, IF (sid. 34—42).

Modersmålet.
Kabner-Victorin, Svensk rättskrivningslära: l5 (§§ 5—18), 25, U (§§ 1—5, 

7—19).
Sundén, Svensk språklära för realskolor, folk- och fortsättningsskolor: 45, 

34 (sid. 165—168, 271—274).
Rydberg, Svensk språklära: l5 (§ 24—69, 88-167), 2', l4 (§ 20—40; 172— 

178; 200-213).
Rebbe-Fischer, Exempelsamling till inövande av svenska satsläran och skilje

tecknens bruk: l6 (sid. 9—19), 2;>, l4 (sid. 9—47), 35, 24 (sid. 47—65), 
45, 34 (sid. 65—95).

Alving, Svensk litteraturhistoria: I3 (sid. 1—210), L. Ill4, IF (sid. 210—347), 
L. IV4, III3 (sid. 348—470).

Celander och Oterdahl, Saga och sanning, del I: I3, del II: 25, l4. 
Mjöberg, Svensk läsebok: 4;’, 34, 55, 4J.
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Hänninger—Lillie—Mjöberg—Werner, Realskolans läsebok: 33, 24.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner 23, l4.
Snoilsky, Svenska bilder 3°, 24.
* Steffen, Isländsk litteratur i urval: 5°, 44.
* Steffen, Översikt av svenska litteraturen I—II: I3, II3, III4.
*Noreen-Wennström, Svensk läsebok för gymnasiet: III4, II3 (del II: 2), IV4, 

III3 (del III).
Hillman m. fl., Vår litteratur och dess historia I—II: I3, II3, III4.
* Mjöberg, Svensk litteratur: III4, II3 (del I), IV4, III3 (del II).
* Segerström, Dansk och norsk läsebok: 55, 44.
* Langdal Møller—Lindqvist, Dansk Läsning I—II: III4, II3, IV4, III3.
Laxdöla saga: Is.
Sånger ur den äldre eddan (M. L. F.): I3.
Fornsvensk litteratur (M. L. F.): I3.
Ur reformations- och stormaktstidens litteratur (M. L. F.): I3.
Shakespeare, Hamlet: R. I3.
Moliére, Den Girige: L. III4, L. II3, R II3 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—4 och kap. 6) 

L. III4 (formläran repeterad; syntax: kap. 5 och 6 samt repetition av 
kap. 1—6), L. II3 (formläran repeterad; syntax §§ 156—299), L. IV4, 
L. III3 (rep.).

Pontén, Latinsk läsebok för nybörjare: L. I3.
Pontén, Latinska författare i urval. 1 Poesi: L. IV4 (Horatius 660 vers), L. II3 

(Tibullus, Propertius, Ovidius s. 88—93, 105 —115, 117—119 = 615 
vers). — Il Prosa, Första avd.: L. I3 (Cornelius Nepos s. 65—78, 
Caesar s. 3—15). — Il Prosa, Andra avd.: L. II3 (Livius s. 46—73).

Cæsar, Commentarii de bello Gallico, urval av Wahlén: L. Il3 (s. 18—26, 
37—46).

Livius, Ab urbe condita, urval ur böckerna XXI och XXII av Lindstam: 
L. III4.

Livius, bok XXlIl, utg. av Risberg: L. IV4 (kap. 1—14,5), L. III3 (kap. 31 
—49).

Cicero, Cato maior de senectute, utg. av Österberg: L. IV4 (§§ 1—38, 66 
—85).

Cicero, Orationes in Catilinam prima et tertia, utg. av Torius: L. III3. 
Ovidius, Metamorfoser, urval av Risberg: L. III4 (s. 16—33, 39 = 509 vers). 
Catullus och Horatius i urval, utg. av Risberg: L. IIP (Hor. st. 2—27 = 

652 vers, Cat. st. 20 = 67 vers).
Pontén, De latinska översättningsproven i studentexamen: L. Ill4, L. II3, L. IV4, 

L. IIP.
Lindroth, Kort sammandrag av de romerska antikviteterna: L. IV4, L. IIP.
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Söderström, Romersk fornkunskap: L. III4, L. IP (s. 1—20, 25—46).
Cavällin, Latinskt skollexikon : L. III4—L. IV4, L. I3—L. III3.
* Heikel, Kortfattad latinsk-svensk ordbok: L. Ill4——L. IV4, L. I3—L. III3.
*Salenius, Latinsk-svensk ordbok: LIII4—L. IV, L. I3—L. III3.

Grekiska.
Löf stedt — af Sillén — Lind, Grekisk grammatik: L. II3 (formläran).
Pontén, Grekisk lärobok för nybörjare: L. II3.
Xenophön, Anabasis i urval av A. Svensson: L. Il3 (s. 7—23).
*Novrum Testamentum Graece ed. Nestle: L. IP (kursivläsning).

Tyska.
Hjorth, Förkortad tysk grammatik, omarbetad av Lide: I5—55, I4—44, I3.
Lide, Tysk nybörjarbok: I5 (st. 1—52), 25 (st. 52—102), I4 (st. 1—62), 24 

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

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

70), 34 (st. 23—56).
Löfberg, Översättningsövningar till tyska för realskolan; 4°, 34 (st. 1—20), 

I3 (st. 40—64).
Danielsson, De tyska översättningsprovén i reälexamen: 55, 4* (26 st.).
Bergman — Alker, Deutsche Gedichte: L. IV, III3 (sid. 5—105).
Björnsson, Tysk läsebok: 3B a (sid. 1—55), 35 b (sid. 1—60), 24 (st. 1—20), 

45 A (st. 30—50), 34 (st. 1—33), 55 A (st. 35—43, 46—58), 44 (sid. 
71—119).

Lide, Mitten im Leben: 44 (sid. 1—50).
Bergman — Alker, Moderne deutsche Novellen: R. II3 b (sid. 1—66).
Ljungerud, Neun deutsche Erzähler von heute: I3 (sid. 1—36, 58—71, 86

—91). ' . . /
Lannert-Dircks, Vom deutschen Volkscharakter: IV, III3.
Widbeck, Tyska affärsbrev för praktiska mellanskolor och högre folkskolor: 

44H.
Gerring, Deutsche Prosa: L. III4, L. IP, R. IP a.
Lappe, Die Meister (Ein Lesebuch für Gymnasien): L. III4, II3, L. IV4, IIP.
Hoppe,' Tysk-svensk ordbok, Skolüppl. Omarbetad av Reutercrona: 35—55, 

24—4\ L Ill4—L. IV4, P—IIP.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, Skolüppl. Omarbetad av Hildebrand: 35—55, 

21—4J, L.iil-luv, p—up.

Engelska.
Björkhagen, Engelsk nybörjarbok: 35, 24 (st. 1—26), 45, 3* (st. 26—45).
Hammarberg och Zetterström, Kortfattad engelsk skolgrammatik: 4"—5“, 34 

- • 4\ L. Ill4—L. IV, P—IIP.
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Zetterström, Översättningsövningar till engelska för realskolan och gymnasiets 
två första ringar, utg. av Redin: 4°, 34 (sid. 5—37), 5°, 44 (sid. 31—60), I3, 
(sid. 123—139).

Björkhagen, Engelsk läsebok för mellanstadiet: 45, 34 (sid. 9—40), 5°, 44 
(sid. 42—107), P, (sid. 118—190).

Stern, Engelska handelsbrev 34 H (sid. 1—21), 4l H (sid. 1-—35).
Areskog och Holmqvist, Seven Short Stories: P (sid. 1—10), L. IIP, L. IP 

(sid. 1—100), L. IV4, L. IIP (sid. 1 — 120).
Oppenheim, The Amazing Quest: R. II3 (sid. 1—70).
Larsson, English Fiction: R. Ill3 (sid. 20—82).
Hårlock, Skriftliga uppgifter för studentexamen i engelska språket: R. IP 

(10 stilar), R. Ill3 (20 stilar).
Butler—Her din, Practical English: L. IV4, L. III3.
Kärre, Lindqvist, Nöjd och Redin, Engelsk-svensk ordbok. Skolupplaga: 

5\ 44, L. IIP—L. IV4, P—IIP.
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Skolupplaga: 55, 44, L. IIP, 

I3, R. II3—R. IIP.
Wenström och Hårlock, Engelsk-svensk ordbok. Fickupplaga: 5”, 4\ L. IIP— 

L. IV4, P—IIP.
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Fickupplaga: 55, 44, L. IIP— 

L. IV4, P—IIP.

Franska.
Biller, Kortfattad fransk skolgrammatik: 41J, 34 (sid. 5—20, 25—34), 5°, 44 (sid. 

21—46), R. P—R. IIP (repetition).
Biller, Fransk elementarbok: 45, 34 (sid. 1—39), 55, 44 (sid. 37—68, 80—83).
Biller och Thorn, Fransk språklära: L. P (§ 47—50, 59—61, 63—68, 73 

—76, 80-89, 92—175), L. IIP, L. IP (sid. 34—56, 69—160), L. IV4, 
L. Ill3 (repetition).

Edström—Thorn—Biller, Hundra franska studentstilar: L. IIP, L. IP (20 st.), 
L. IV4, L. III3 (35 st.).

Laboulaye, Contes bleus (ed. Edström): R. IP (sid. 45 till slut, delvis kursivt).
Welander—Fischerström, Från svenska till franska: L. P (17 st.).
Edström, Lectures Frangaises: R. IIP (sid. 1—50).
Koch—Strömberg, Fransk lektyr I: L. P (sid. 1—45).
Koch—Strömberg, Fransk lektyr II: L. IIP, L. IP (sid. 5—50), L. IV4, L. IIP 

(sid. 45-93, 107—153, 162—166, 173—185).
Verne, Le tour du monde en quatre-vingts jours: L. Ill4, L. IP (sid. 79—90).
Francke—Thorn, Fransk vokabelsamling: L. IV4, L. Ill3, R. IIP.
Lené, Franska texter för kursivläsning: L. IV4, L. IIP, R. IIP (sid. 37—50, 98 

—104).
Schultess, Fransk-svensk ordbok. Fickordbok: L. IIP—L. IV4.
Schultess, Fransk-svensk ordbok. Skolupplaga: L. IIP—L. IV4.
Vising, Fransk-svensk ordbok: L. III4—L. IV4.
Hammar, Svensk-fransk ordbok: L.IIP—L. IV4, L. IP—L. IIP.
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Historia med samhällslära.
Odhner-—Westman, Lärobok i fäderneslandets historia: 25 (sid. 1—123), l4 

(sid. 1—66), 3r> (sid. 127—198), 24 (sid. 66—184), 4B (sid. 199—256), 3* 
(sid. 184—256), 5°, 44 (repetition av nya tidens historia).

Jacobson—Erlandson, Lärobok i allmän historia för realskolan: 1” (sid. 1— 
83), 25 (sid. 83—161), 1* (sid. 1—119), 35 (sid. 161—195), 24 (sid. 120 
—178), 45 (sid. 196 -266), 3' (sid. 178—266), 55, 4* (repetition av nya 
tidens historia).

Falk—Tunberg, Lärobok i svensk historia för gymnasiet: L. Is (sid. 1— 
96), R. I3 (sid. 1—53), L. Ill4, L. IP (sid. 97—230), R. IIs (sid. 54—230), 
L. IV4, L. Ill3, R. IIIs (sid. 230—255. Repetition av viktigare partier av 
nya tidens historia). .

Jacobson—Söderland, Lärobok i allmän historia för gymnasiet: L. Is (sid. 1 
—198), R. Is (sid. 1—145), L. Ill4, L. II3 (sid. 198—291), R. IIs (sid. 
146—291), L. IV4, IIIs (sid. 291—388. Repetition av viktigarepartier av 
nya tidens historia).

Hildebrand—Kraft, Svensk stats- och samhällskunskap. Lärobok för real
skolor: 55, 44.

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

Geografi.
Carlsson— Rönnholm—Moberg, Skolgeografi i två kurser: P (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, 34 (första kursen, sid. 
230—325), 5°, 44, (andra kursen, sid. 1—142 samt sid. 242—252), 
I3 (andra kursen, sid. 142—241).

Nelson och Stolpe, Geografi för gymnasiet II: L. HI4, IIs (sid. 1—116), L. IV4, 
IIIs (sid. 117—235).

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

Diercke, Skolatlas: P—56, P—44, L. Ill4—L. IV4, I3—III3.
Roth, Geografisk atlas för de allmänna läroverken: l6—5’, l4...44.

Filosofi.
Larsson—Nyman, Psykologi: L. Ill-, II3.
Larsson, Logik: L. III4, II3.
Larsson, Filosofiens historia: L. IV4, III8.

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

1—788), 25 (del I. A ex. 789—1264) P (del I B), 35, 24 (del II, ex. 1 
—499), 45, 34 (del H, ex. 500—864), 55, 44 (del 111).

Hedström och Rendahl, Algebra och planimetri för realgymnasiet: R. I3 
(Algebra: kap. 1—10, 12—13, kap. 14 till ex. 1225; Planimetri: kap. 
1 — 6), R. II3 (kap. 11 samt kap. 14 delvis), R. Ill3 (kap. 15--16).
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Asperén, Kortfattad lärobok i geometri för realskolor, omarb. av Eriksson: 
35, 24 (kap. I—VII), 4r>, 34 (kap. VIII—X), 55, 44 (kap. XI).

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

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

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

Josephson, Rymdgeometri för gymnasiet: R. IIF.
Hedström och Rendahl, Tabeller för realexamen: 5°, 44.
Hedström och Rendahl, Räknetabeller för läroverken: 5°, 44, R. F—R. IIF. 
Rydberg-Wahlström, Matematiska uppgifter givna i studentexamen på real

linjen: R. IF, R. IIF (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), l4 (del I sid. 1—20, 56—136, del II sid. 25-29), 
35 (del I sid. 160—207, del II Familjerna Composite, Umbellateæ och 
Amentaceæ), 24 (del I sid. 24—40, 136—220), 34 (del I sid. 207—254, 
del II sid. 30—84, 141—167), (del 4s I rep. av valda delar samt sid. 
239—254, del II, sid. 30—84 och sid. 141—167).

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

lära: 55, 44.
Hammarsten—Pehrsson—Sefve, Utvecklingslära och ärftlighetslära: L. IV4, IIP. 
Borg, Biologi för det differentierade gymnasiet: L. III4, IF (del I sid. 9—215), 

L. IV4, IIP (del I sid. 215—242, del III sid. 39—78).
Böös—Falck, Kryptogamer jämte en kort översikt av växtrikets utveckling: 

L. IIP, IF.
Växtinsamling: till 2D 25 växter,

till 35 ytterligare 25 växter, 
till 45 ytterligare 20 växter, 
till 24 30 växter, 
till 34 ytterligare 40 växter.

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

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

R. IF (del III, del IV §§ 1—59), R. IIP (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. IIF (valda exempel ur samtliga delar av kursen).
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Kemi.
Bolin—Gustaver, Kemi för realskolor: 4', 31 (del I), 55, 44 (del II).
Moll—Starck, Lärobok i kemi för realgymnasiet (uppl. 2): R. I3 (sid. 1—95), 

R. IP (sid. 96—195), R. HP (sid. 196 —350).
*Bolin-Gustaver, Handledning i kemisk analys för elementära skolor: R. IP, 

R. IIP.
^Starck, Kvalitativ kemisk analys för realgymnasiet: R. IP, R. IIP.

Bokföring.
Ramstedt och Schenke, Praktisk bokföring: 34 H (sid. 1—80), 41 H (sid. 71 

—120 utom uppgift V).
Karlen—Rydén—Sanders, Uppgifter om bokföring (uppl. 7): 4* H (valda 

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

Handelsräkning.
Lqrsson, Handelsräkning: 41 H (sid. 1—140, urval.).

Handelslära och handelsrätt.
Larsson, Praktisk handelslära: 44 H.
Fahlander, Lärobok i rättskunskap för yrkes- och mellanskolor i handel: 4*H.

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

laga B: 34H (sid. 1—-35), 44 H (rep.).
Övningsbrev för kontorsstenografer, samma utg.: 41 H.
Förkortningar för affärsbrev och handelsbetonad allm. text, samma utg.: 44H. 
Specialförkortningar för handelskorrespondenter etc., utg. av Olof Melin: 44H. 
Bange, Träningstext för affärsbrev: 41 H (valda delar).

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

delsskola: 44 H.
Välskrivning.

Holmquist, Metodiska skrivövningar, del I och II: Is (skrivning av större 
och mindre stil). 2B (fortsatt skrivning av större och mindre stil samt 
rubrikstil). Övningar på svarta tavlan.

Teckning.
Frihandsteckning: 1“, 25, l4 (teckning efter fristående modell och plansch, 

textning med stenstil eller rundskrift, färgläggning med vattenfärg); 
3B, 24, 45, 34 (övning i frihandsperspektiv, färgläggning och skuggning, 
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stiliseringsövningar efter växtmotiv, pennteckning och mönsterritning); 
5®, 44 (perspektivritning och färgläggning, reklamteckning, stilhistorisk 
teckning och pennteckning samt textning); I3, L. III4, II3, L. IV4, Hl3 (svå
rare övningar i perspektiv-, blyerts- och kolteckning, färgövningar 
i pastell- och vattenfärg, frivilliga övningar i olja).

Linearritning: Henriques, Lärobok i geometrisk ritning: 3s, 24 (kap. I—II) 
4®, 34 (kap. III § 1—3); 5®, 44, l3 (kap. III § 7—9, kap. IV § 1—6); 
L. Ill4, 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 17. Gemensam undervisning har 
förekommit i följande utsträckning: Gossarna i l5 a, 1® b, flickorna i 1® a, 
1® b, gossarna i 2® a, 2® b, flickorna i 2® a, 2® b, 3® b, 24, gossarna i 4®, 34 A 
och H, gossarna i L. I3 och R. I3, flickorna i L. I3 och R. I3, gossarna i L. III4, 
L. II3 och R. Il3, flickorna i L. III4, L. II3, L. IV4 och L. III3. Övriga avdel
ningar ha undervisats skilda.

Musik.
Anrep-Nordin och Körling, Dikt och ton: l4, 24, 34, 1°, 2°, 3®. 
*Körsångboken, Andra samlingen: 4®, 34.
Berg, Svenska skolkvartetten, Första samlingen: 24, 3®, 1114—IV4, I3—III3. 
*Berg, Svenska skolkvartetten, Andra samlingen: 24, 3®, III4—IV4, I3—III3.

Slöjd för gossar.
3®, 2® (övningar i riktning, bestämning av längd och bredd, stämning av 

hål, sinkning, slitsning, tappning, gradning, nötning, kontursågning och 
putsning). Lärjungarna ha förfärdigat skålar, pallar, bord, hyllor, stolar 
och lampställ 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).
3®, 24 (stoppning på maskin, måttagning, tillklippning, maskinsöm på bomulls

tyg, klädsöm, prydnadssöm, matelassé).
Antalet avdelningar har utgjort 6; Lärjungarna i 1® a och l4 samt 3® a och 

24 ha undervisats gemensamt, lärjungarna i 1® b, 2® a, 2® b och 3® b skilda.

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

materiallära, hemmets och yrkets hygien och hemmets ekonomi: 4®, 34.
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 gymnastikavdelningar. 
Avdelningarnas storlek var under höst- (yår-) terminen:

Avd. I: Klass 1" och 2,J b................................. 47 (45)
„ II: „ 1', 2’a och 35a..........   56 (52)
„ III: „ 2‘, 35b, 3* och 46...................... 40 (38)
„ IV: „ 41, 5’’ och Ring I:i....................... 59 (57)
„ V: Ring L. III4, L IV4, II3 och IIP ......  57 (56)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade manliga lärjungar var 
under höst- (vår-)terminen 10 (17).

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

Avd. I: Klass l5, 25 och l4..............................  50 (50)
„ II: „ 3-, 21, 4; och 3’,...............    54 (54)
„ III: „ 5°, 41 och 56 gymnasiet ............ 53 (53)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade kvinnliga lärjungar var 
under höst- (vår-)terminen 7 (7).

Någon särskild avdelning för hållningsrättande gymnastik har icke varit 
anordnad.

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

hel- eller halvdagsövningar, varav 5'/2 dagar uttagits under höstterminen och 
61/, under vårterminen.

Friluftsverksamheten har omfattat brand- och luftskyddsövningar, skjutning, 
terräng- och orienteringsövningar, skidlöpning, idrottsövningar, utflykter och 
exkursioner. Vid övningarna hava elever i gymnasiet i stor utsträckning 
tjänstgjort som biträdande ledare.

Värntjänstutbildning har ägt rum under tiden 21 28 augusti samt om
fattat föreskrivna övningar. Den militära utbildningen har letts av läroverkets 
gymnastiklärare samt sju militära instruktörer (underbefäl), övriga övningar 
av lärare vid läroverket, en sjuksköterska, stadens brandchef samt stadens 
luftskyddschef. Föreläsning över olycksfallsvård har hållits av skolläkaren.

Enskilt arbete
jämlikt läroverksstadgans § 9 har utförts i följande ämnen:
L. IF : Kristendomskunskap (1 lärjunge), latin (2), tyska (5), engelska (3), 

franska (1), teckning (2).
R. IF: Tyska (1), engelska (9), franska (1), historia med samhällslära (1), 

matematik (10), biologi med hälsolära (7), fysik (2), kemi (4), teck
ning (1).

L. IIP: Latin (3), franska (1).
R. IIP: Tyska (2), engelska (2),franska (2), historia med samhällslära (1), 
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matematik (5), biologi med hälsolära (1), fysik (6), kemi (4), teckning 
(1), gymnastik med lek och idrott (1).

L. Ill4: Engelska (3), franska (1), teckning (1), musik (1).
L. IV4: Engelska (2), franska (1), musik (1).

Uppgifterna ha varit följande (inom parentes är angivet det sätt, varpå 
uppgifterna redovisats):

L. II3: Kristendomskunskap: Birgitta och den medeltida mystiken (förhör, 
uppsats).
Latin: Cornelius Nepos, Cimon, Aristides, Pausanias, Hannibal. Epa- 
minondas, Pelopidas, Agesilaus (skriftlig översättning).
Tyska: Fallada, Damals bei uns daheim (förhör). Mann, Deutsche 
Gegenwartsdichter (förhör). Keller, Ausgewählte Geschichten (förhör). 
Engelska: Churchill, My Early Life (förhör). Woodhouse, Uncle Fred 
in the Springtime (förhör). Conrad, Typhoon (förhör).
Franska: Halévy, L’Abbé Constantin (förhör, ordlista).
Teckning: Frihandsteckning, linearritning (uppvisning).

R. II3: Tyska: Stinde, Die Familie Buchholz (förhör).
Engelska: Conrad, Typhoon (ordlista, förhör). Bradley, Dick (ordlista, 
förhör). Shaw, Arms and the Man (ordlista, förhör). Sapper, Ask for 
Ronald Standish (ordlista, förhör). Hodgson—Burnett, Little Lord 
Fauntleroy (ordlista, förhör). Day, Life with Father (ordlista, förhör). 
Uhrström, English Humor of To-day (ordlista, förhör). Canning, Mr 
Findley Discovers his England (ordlista, förhör)
Franska: Hartag, Repolissez votre Fran^ais (ordlista, förhör).
Historia med samhällslära: Karl Johan före kronprinstiden (förhör).
Matematik: Lösning av studentproblem (skriftlig behandling). Räkne
stickan (muntligt förhör och skriftligt prov).
Biologi med hälsolära: Jordbrukspraktik (intyg). Dissektion av mus
kulaturen hos en kanin (demonstration, förhör). Dissektion av hjärnor 
av får, kanin och fågel (demonstration, förhör). Dissektion av duva 
och simfågel (demonstration, förhör). Lillåns flora (skriftlig redogörelse 
med karta). Praktik å bakteriologiskt laboratorium (redogörelse, demon
strationer).
Fysik: Tillverkning av en Wheatstone’s brygga samt laborationer med 
densamma, (demonstration). Du Bois-Raymonds kompensationsmetod 
(demonstration).
Kemi: Framställning av klorat och perklorat i industrin (skriftlig redo
görelse). Analyser av C-vitamin i frukter och rotknölar (skriftlig redo
görelse). Syntes av aluminium- och zinksalter (preparat, skriftlig redogö
relse). Molekylviktsbestämningen med Victors Meyers apparat (förhör, 
skriftlig redogörelse).
Teckning: Stilhistorisk teckning, målning i olika maner.

L. IIP: Latin: Cæsar, De bello civili, i urval 11 sid. (skriftlig översättning).
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Livius 17 sid. (skriftlig översättning). Livius, Bok XXI 16 sid. (skrift
lig översättning).
Franska: Eve Curie, Madame Curie, 52 sid. (förhör ordlista).

R. Ill3: Tyska: Carossa; Eine Kindheit (förhör). Goethe, Wilhelm Meisters 
Lehrjahre (förhör).
Engelska: Ferrars, Don’t monkey with Murder (förhör). Forrester, The 
Captain from Connecticut (förhör).
Franska: Bauer-Saint-Etienne, Premieres lectures littéraires (ordlista, 
förhör). Daudet, Tartarin de Tarascon (förhör).
Historia med samhällslära: Svenska postverkets historia (uppsats).
Matematik: Lösning av studentproblem (skriftlig redogörelse). Räkne
stickan (förhör).
Biologi med hälsolära: Parasiter hos slaktdjur (preparat, skriftlig redo
görelse).
Fysik: Verkstadspraktik (intyg). Bilmotorn (förhör). Praktik å Svenska 
radiobolaget (intyg).
Kemi: Syntes av kopparsalter (preparat, skriftlig redogörelse). Gas
verket och kemiska produkter vid gasframställningen (skriftlig redogö
relse). Äggvitämnenas kemi (skriftlig redogörelse). Jäsningskemi och 
bryggeriprodukter (skriftlig redogörelse).
Teckning: Linearritning och frihandsteckning (uppvisning, förhör). 
Gymnastik med lek och idrott: Ledande av en dagövning. P. H. Ling 
och Maja Carlquist (muntlig redogörelse).

L. IIP: Engelska: Buchan, The Thirtynine Steps (förhör). Stove, Uncle 
Tom’s Cabin (förhör). Burnett, Little Lord Fauntleroy (förhör).
Franska: Erckmann-Chatrian L’Ami Fritz, 62 sid. (förhör, ordlista). 
Teckning: Stilhistorisk teckning samt studier i olja (uppvisning). 
Musik: Allmän musiklära, skalor och intervalläran (förhör).

L. IV4: Engelska: Jerome, Three men in a Boat (förhör). Hope, The 
Prisoner of Zenda (förhör).
Franska: Maupassant, Contes choisis, 50 sid. (ordlista, förhör). 
Musik: Harmonilära (skriftligt prov).

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

I frivillig franska hava deltagit under höstterminen 15 gossar och 12 flickor 
samt under vårterminen 15 gossar och 11 flickor i kl. 4''A, under höstter
minen 4 gossar och 5 flickor samt under vårterminen 3 gossar och 3 flickor 
i kl. 34A, under höstterminen en flicka i 34 H, under såväl höst- som vår
terminen 14 gossar och 1 flicka, i kl. 5r> A, under höstterminen 6 gossar 
och 2 flickor, under vårterminen 7 gossar och 2 flickor i 44 A.

I elementarsång, som omfattat klass 1, har under höstterminen deltagit 53 
gossar och 25 flickor, under vårterminen 52 gossar och 27 flickor.



H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1944-1945 13

Körsång-en har omfattat ring III1—IV4, I3—IIIs, samt klass 35 och 24. Här
vid ha under höstterminen deltagit 63 gossar och 64 flickor, under vårter
minen 43 gossar och 63 flickor.

I den musikteoretiska undervisningen ha under höstterminen deltagit 18 
gossar och 6 flickor, under vårterminen 19 gossar och 6 flickor.

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, 13 gossar och 16 flic
kor under vårterminen 13 gossar och 18 flickor.

I slöjd för flickor ha under höstterminen deltagit 85, under vårterminen 
89 lärjungar.

I slöjd för gossar ha under såväl höst- som vårterminen deltagit 15 lärjungar.
I hushållsgöromål ha under såväl höst- som vårterminen deltagit 23 lär

jungar.

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 16 oktober av fil. mag. Birgitta Friman, den 
23 november av teol. kand. Gunnel Berg, den 16 januari av fil. stud. Nils 
Carlsson, den 20 mars av predikant K. O. Ekström och den 23 mars av 
stud. Algot Petri.

Den 8 maj erinrade morgonbönsförrättaren om betydelsen av att fientligheterna 
i Europa upphört samt om Danmarks, Finlands och Norges hjältemodiga kamp.

Under höstterminen har den vanliga morgonbönen en gång i veckan ut
bytts mot musikalisk morgonbön, varvid handelslärare Olle Axberg spelat 
lämpligt avpassade violinsoli.

Konfirmationsundervisning har meddelats av adjunkten Väring åt 30 lär
jungar ur klasserna 21—45 under tiden 15 september till 26 november 
samt åt 15 lärjungar ur kl. I4—35 a under tiden 7 mars till 20 maj.

Föredrag hava hållits för lärjungarna: den 10 oktober av fänrik K. G. 
Akerwall över ämnet “Om flygning“, den 14 novemder av löjtnant J .Fi- 
scherström över ämnet “Tjänsten som officer vid flottan och kustartilleriet“, 
den 8 december av löjtnant S. Lagerberg över ämnet “Officers- och under
officersutbildningen vid armén“ (i samband härmed fingo lärjungarna åse 
diverse övningar, varjämte vapen och materiel av olika slag förevisades), 
den 6 november och 26 februari av fru Inger Munthe över ämnet “Yrkes
valsfrågor“, den 1 mars av gymnastikläraren K. E. Rythén över ämnet “Häl
sosynpunkter och hygien inom gymnastik och idrott för skolungdom“, den
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2 mars av amanuensen S. Rosell över ämnet “Tvärsnitt genom alkoholbru
ket“.

Tre studieresor hava företagits under läsåret, nämligen: den 9 och 10 
september till Göteborg med 85 lärjungar ur gymnasiet och realskolans 
högsta klass under ledning av rektor och extra adjunkten H. Dymling för 
besök å Sjöfartsmuseet, Planetariet och Cabarethallen samt rundtur med 
“Paddan“, den 18—23 februari till Stockholm med 22 gymnasister under 
ledning av extra adjunkten H. Dymling för besök å Svenska Dagbladet, 
Svensk Filmindustri, Radiotjänst, Nationalmuseum, Tekniska museet, Riddar- 
holmskyrkan och Stadshuset samt övervarande av föreställningar på Operan 
och Oskarsteatern, den 23 februari till Göteborg med 20 gymnasister under 
ledning av adjunkten I. Reimers och biträdande gymnastikläraren K. E. Rythén 
for besök å Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Naturhistoriska museet 
och Radiotjänst.

Den 10 mars besökte lärjungarna i realskolans mellan- och högre klasser 
Statens järnvägars rullande utställning.

Kap. II. Lärare och övriga befattnings
havare.

Lärare.
' ...

9. Den 24 maj ändade ett hjärtslag adjunkten O. Rydholms liv. Budskapet 
härom kom alldeles oväntat, dagen förut hade han varit i tjänst och icke 
företett några som helst sjukdomssymtom.

Under de år — sedan början av höstterminen 1921 — som adjunkt Ryd- 
holm varit anställd vid läroverket, har han här nedlagt ett synnerligen plikt
troget och nitiskt arbete. Han måste betecknas såsom en originell lärare, som 
gärna velat gå sina egna vägar, men sitt arbete har han skött med en minu
tiös noggrannhet; ordning och réda har han hållit i de klasser, där han un
dervisat. Varmt intresserad av friluftsverksamhet, har han varit den själv
skrivne ledaren vid läroverkets idrottsövningar. Vad kamraterna säkerligen 
längst komma att minnas, är den ådra av humor, som fanns hos honom och 
som ofta lyste fram vid kollegiesammanträdena.

Med uttalande av ett varmt tack för Mit vad han betytt för medlärare 
och lärjungar ber jag att få lysa frid över hans minne.

Den 8 september beviljades lektorn N. J. Wahlén avsked med förtids
pension på grund av sjukdom, den 30 nästkommande juni lämna adjunkterna 
K. J. F. Sjögren och O. G. de Flon läroverket, den förre efter erhållet av
sked med pension, den senare for att tillträda en adjunktstjänst vid högre 
allmänna läroverket i Norrköping. De avgående lärarna hava tjänstgjort vid 
läroverket, Wahlén sedan början av höstterminen 1928, Sjögren sedan början 
av vårterminen 1907 och de Flon sedan början av höstterminen 1933.
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Med adjunkt Sjögrens avgång avslutas en ovanligt lång och hedrande 
lärarbana, varav icke mindre än år hänför sig till detta läroverk. Sjö
gren har varit en synnerligen dugande lärare, som förstått att intressera och 
entusiasmera sina lärjungar för sina ämnen och som genom otaliga exkur
sioner bibragt dem kännedom om traktens växt- och djurliv samt om dess 
geologiska struktur.

Wahlén och de Flon hava likaledes varit synnerligen kunniga, intresserade 
och nitiska lärare, väl värda allt erkännande.

Det är mig en kär plikt att till samtliga avgående lärare framföra läro
verkets och forna kamraters varma tack för ett samvetsgrant och plikttroget 
arbete och för ett gott kamratskap. Jag vill också önska dem lycka och 
välgång för framtiden.

Den 22 september utnämndes docenten A. H. O. Lennerstrand att från 
den 1 januari 1945 vara lektor i biologi med satnhällslära och kemi vid 
läroverket.

Lektor Lennerstrand har om sig lämnat följande biografiska uppgifter:
Ake Harald Olaus Lennerstrand är född i Södertälje den 12 oktober 1907. Avlade stu

dentexamen vid h. a. lärnverket för gossar å Södermalm i Stockholm vt 1927. Inskrevs vid 
Stockholms högskola vt 1928. Fil. mag.-examen vt 1934, fil. lic.-examen vt 1937. Disputerade 
för doktorsgraden vt 1941, promoverades vt 1942. Amanuens vid högskolans Zootomiska in
stitut, experimental-zoologiska avd., 1933—41. Rockefellerstipendiat vid Listerinstitutet i 
London 1938—39. Förordnades till docent i allmän fysiologi ht 1941. Föreläste i fysiologi 
vt 1942— vt 1944. Provår h. a. läroverket för gossar å Norrmalm i Stockholm ht 1942.

Lärare vid Solbacka läroverk ht 1941— vt 1945. Utnämnd till lektor vid h. a. läroverket 
i Vänersborg den 22 sept. 1944.

Ordförande i Matematisk-naturvetenskapliga föreningen vid Stockholms högskola 1936—39.
Har av trycket utgivit ett 20-tal vetenskapliga och pedagogiska avhandlingar och uppsatser. 
Resor: Danmark 1936, England 1938-39, Frankrike 1939.
Ingick äktenskap den 27 september 1936 med Signe Margareta Fredrika Schiildt Barn: 

Åke Gunnar född den 6 oktober 1938, Carl Yngve född den 29 maj 1942.

Tjänstledighet har åtnjutits av:
rektor E. M. Lundberg från den 27 juni till den 31 juli (semester), 
gymnastikläraren K. E. B. Lundberg från den 15 november till den 20 

december och från den 9 januari till den 7 april, (för militär tjänstgöring), 
lektorn C. F. S. Munthe från den 20 november till den 20 december (för 

sjukdom),
lektorn Å. H. O. Lennerstrand från den 1 januari till den 30 juni (fort

satt tjänstgöring vid Solbacka läroverk).
Förordnande hava varit:
adjunkten N. A. Urelius från den 27 juni till den 31 juli såsom vikarie 

för rektor,
ämneslärarinnan Emmy H. A. Helander under läsåret såsom tillsynslärare, 
ex. handarbetslärarinnan Amelie H. Tjus under läsåret såsom extra ordi

narie lärare i slöjd för flickor och timlärare i teckning.

10.
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fil. mag. H. E. Dymling under läsåret såsom extra adjunkt (har uppehållit 
tjänsten efter lektor N. J. Wahlén),

fil. mag. Torborg M. Lindström under läsåret såsom extra adjunkt,
fil. mag. C. G. A. Klingberg under läsåret såsom extra adjunkt och tim

lärare i teoretiska läroämnen (har under höstterminen uppehållit efter lektor 
Bergquist ledig tjänst, under vårterminen lektor Å. H. O. Lennerstrandstjänst),

lektorn C. F. S. Munthe under läsåret såsom timlärare i teoretiska läro
ämnen,

adjunkten N. G. R, Björkman under läsåret såsom timlärare i teoretiska 
läroämnen,

ex. lärarinnan Elsa H. Hessler, f. Hall under läsåret såsom timlärare i 
teoretiska läroämnen,

gymnastikdirektören Anna M. Svensson under läsåret såsom timlärare i 
gymnastik (har undervisat de kvinnliga lärjungarna i gymnasiet och realsko
lans högsta klass),

ex. slöjdläraren E. Tössberg under läsåret såsom timlärare i slöjd för gossar,
ex. skolkökslärarinnan Margit U. Berlin under läsåret såsom timlärare i 

hushållsgöromål,
civilekonom O. G. I. Axberg under höstterminen såsom timlärars i teore

tiska och praktiska läroämnen,
handelsläraren T. Lundmark undei vårterminen såsom timlärare i teoretiska 

och praktiska läroämnen,
gymnastikdirektören K. E. Rythén frän den 15 november till den 20 de

cember och från den 9 januari till den 7 april såsom biträdande lärare i 
gymnastik (har uppehållit gymnastiklärare K. E. B. Lundbergs tjänst),

fil. mag. Ingegärd Helmertz från den 7 till den 20 december såsom biträ
dande lärare och timlärare i teoretiska läroämnen (har uppehållit lektor C. 
F. S. Munthes tjänster).

11, Den 1 maj voro de efter lektorn N. J. Wahlén och adjunkten K. J. F. 
Sjögren lediga tjänsterna icke tillsatta.

Tjänsten efter adjunkten O. G. de Flon skall överflyttas till samrealskolan 
■ i Sunne.

Övriga befattningshavare.
12. Den 25 oktober 1944 förordnade Kungl. Skolöverstyrelsen examinerade 

sjuksköterskan Karin Teodora Johansson, f. Hansson att från den 1 novem
ber 1944 till den 30 juni 1950 vara skolsköterska vid läroverket.

Kap. IIL Lärjungarna.
13. Antal och Fördelning.

Antalet närvarande lärjungar höstterminen (den 15 september), utgjorde 
433 (272 < gossar och 161 flickor). För vårterminen (den 1 februari) voro 
motsvarande siffror 434 (270 gossar och 164 flickor).
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Antalet frånvarande lärjungar var under höstterminen 2 gossar och 1 flic
ka, under vårterminen 1 flicka.

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

Näst högsta ringen.
Latingymnasiet (III1, II3): Grupp 1 (2), grupp 2 (h. t. 7, v. t. 8), grupp 3 

(h. t. 4, v. t. 3), grupp 4 (2), grupp 5 (1), grupp 6 (h. t. 2, v. t. 1), 
grupp 10 (3).

Tilläggsämnen: Tyska (h. t. 5, v. t. 4), engelska (2), geografi (2), 
filosofi (1), biologi med hälsolära (2).

Realgymnasiet (II3): Grupp 1 (12), grupp 6 (14), grupp 7 (10).
Tilläggsämnen: Tyska (17), filosofi (1), biologi med hälsolära (11).

Högsta ringen.
Latingymnasiet (IV4, III3): Grupp 1 (3), grupp 2 (4) grupp 10 (2) 

Tilläggsämnen: Geografi (1), biologi med hälsolära (3).
Realgymnasiet (1113): Grupp 1 (h. t. 8, v. t. 7), grupp 2 (1), grupp 3 (h. t.

3, v. t. 4) grupp 6 (8), grupp 7 (6).
Tilläggsämnen: Tyska (h. t. 8, v. t. 9), geografi (1), matematik, 

specialkurs (2), biologi med hälsolära (h. t. 2, v. t. 1), kemi (2).

Ingen frikallelse från deltagande i undervisningen i matematik enligt § 7 
i läroverksstadgan har medgivits.

Enligt § 11 av läroverksstadgan ha inga befrielser beviljats.

Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1944, meddelade åt lär- 15. 
jungarna i den muntliga prövningen i realexamen.
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Antal lärjungar, som
i realexamen erhållit 

A .............. 1
a .............. 1 — 3 3 3 1 3 — 2 — 3
AB.............. 6 5 1 2 4 3 6 3 8 6 6
Ba .............. 11 7 10 9 4 8 13 4 8 7 5
B ............... 8 14 12 12 9 14 4 10 8 13 12
C .............. — — — — 4 — — 7 — — —

Summa lärjungar 26 
Medelbetyg 1.50 1.33 1 J0 1.42 1.27 1.33 1.65 1 .00 1.58 1.37 1.50
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Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1944, meddelade lär
jungarna i den muntliga prövningen i studentexamen.
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16. Tid för lärjungarnas hemarbete.
Overläsningstiden pr vecka har i gymnasiet varit 11— 23 timmar, i real

skolan 3—41 timmar.
Den tid, som lärjungarna i gymnasiets båda högsta ringar ägnat åt enskilt 

arbete, har varit:
i L. II3 75—100 timmar, i R. II3 50—100 timmar, i L. Ill4 60—75 timmar, 

i L. III3 30—50 timmar, i R. III3 30—90 timmar, i L. IV4 35-—40 timmar.

Ur kamratlivet.
Vid läroverket finnas 4 lärjungeföreningar: 1) Gymnasistföreningen Runa 

med 84 medlemmar. 2) Vänersborgs läroverks idrottsförening med 83 med
lemmar. 3) Vänersborgs kristliga gymnasistförbund med 30 medlemmar. 4) 
Vänersborgs läroverks skytteförening med 30 medlemmar.
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Stipendier, premier och understöd. 17.
Under läsåret 1943—1944 hava utdelats stipendier åt 41 lärjungar till ett 

sammanlagt belopp av kr. 3.065 samt premier och understöd åt 75 lärjungar 
till ett sammanlagt belopp av kr. 828: 55.

Kap. IV. Boksamlingar, undervisnings
materiell och donationer m. m.

Läroverkets bibliotek 18.
har hållits öppet tisdagar kl. 12.25—12.55, torsdagar kl. 3.30—4 och ons
dagar kl. 5—6 samt andra tider efter överenskommelse.

Under tiden x/5 1944—15/5 1945 har bokbeståndet ökats med 271 band.
Antalet utlånade band har under samma tid utgjort 57, varav 6 förmed

lats från andra bibliotek.
Låntagarna uppgingo till 16 personer, varav 7 lärare vid läroverket, 7 

elever och 2 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 arbeten samt dessutom 1940 års skolutrednings 

betänkanden och utredningen Bondeståndets protokoll 1731—1734. Inalles 
29 band.

Av resp, förläggare: Ahlberg, Religionshistorisk översikt 12:e uppl. Hag
land och Hagbarth, Lärobok i uppsatsskrivning. Larm, Svenska språket i 
skrift. Vår litteratur och dess historia, 3:e delen. Urval ur Viktor Rydbergs 
diktning. Matz und Falk, Meine erste Auslandsreise. Svenningsson och Svan- 
qvist, Aus Handel und Wirtschaftsleben. Tiselius, Deutsche Umgangsspra
che, 8:e Auflage. Fägersten, Engelska utan lexikon. Greenwood, Mr. Bunting. 
Langenfelt, Engelska stilar utan hjälpmedel. Stevenson, Treasure Island. Svar
tengren, London Calling, Svartengren, Speaking of England. Prosateurs 
fran^aism odernes. De latinska studentstilarna v. t. 1910—v. t. 1944. La
tinska prosaförfattare, III. Kejsar tidens författare. Löfstedt och av Sillén, 
Grekisk grammatik. Lindwall, Övningsexempel i matematik för realgymna- 
siet II och III. Lind, Övningsuppgifter i specialmatematik.

Av Västgöta nation i Uppsala: 29 akademiska avhandlingar. Uppsala 
universitets katalog och redogörelse samt en del annat akademiskt tryck.

Av Västgöta nation i Lund: Lunds universitets katalog.
Av Högskolor och läroverk: Ärsredogörelser och kataloger.
Av resp, utgivare: Elfsborgs Läns Annonsblad 1944. Vänersborgs Söners 

Gilles årsskrtft 1944.
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Av Vänersborgs stad: Corin och Hasselberg, Vänersborgs historia.
Av Bankiren E. Høeg och Landretssagförer G. Hjemmerud: Danmark. 2. 

Aargang.
Av kapten Helmer Löfgreen: Vår konung. Minnesskrift med anledning av 

konung Gustav V:s 35-åriga regering och håns 85-årsdag.

Lärjungebiblioteket
har varit tillgängligt för utlåning samma tider som läroverkets bibliotek, för 
begagnande på stället dessutom måndagar och fredagar kl. 5—6 samt under 
pågående lästid även ändra tider efter anmälan hos vaktmästaren, som ägt 
att lämna ut nyckeln till biblioteksrummet.

Nyförvärven utgöra 43 band, 11 band hava avskrivits.
Antalet för hemlån utlämnade band har varit 1229 till 157 olika låntagare.
Genom gåvor hava följande arbeten erhållits:
Av P. A. Nordstedt & Söners förlag: Prins Wilhelm, Inom egna gränser.
Av Bonniers /ör/ag .•Romdahl, Konsten i Sverige.
Av utgivaren: Sveriges Centralforening för idrottens främjande. Årskrift 

1944. Svenska kryssarklubbens årsskrift 1944.
Av kapten Helmer Löfgreen: Vår konung. Minnåsskrift med anledning av 

konung Gustav V:s 35-åriga regering och hans 85-årsdag.
Avonämnd: Turner, King Auve.

Mynt- och medaljsamlingen har under året ökats med följande gåvor 
av Svenska akademien: dess minnespenning över O. U. Torsslow, 
„ Vetenskapsakademien: dess minnespenning över Gustaf Dalén.

Läroverkets samlingar och materiel ha ökats genom följande gåvor:
de geografiska:
av läroverksadj. J. Sjögren: Granatglimmerskiffer från Vassitjåko.
av läroverksadj. N. Björkman: Changing Japan seen through camera;
de kemisk-mineralogiska samlingarna:
av lärjungen i klass 55 Ä L. Silfwersvärd: en granatkristall i kvarsit, troligen 

från Bohuslän.
Vid slutet av vårterminen 1944 skänkte Trollhättans Rotaryklubb, Anders

son, Sveriges historia, att utdelas som premium. Därjämte överlämnade för
eningen Vänersborgs skolpojkar ett belopp av 100 kr. att utdelas som stipen
dium och onämnd givare ett belopp av 60 kr. att utdelas som premium.

Svenska Turistföreningen har skänkt dels 5 ex. av sin årsskrift 1944 dels 
ett premium bestående i s. k. Sylpremiefärd till Jämtland sommaren 1945.

Sydsvenska geografiska sällskapet har skänkt ett ex. av sin årsskrift'1944 
att utdelas som premium.

På initiativ av föreningen Vänersborgs skolpojkar samlades den 15 juli 1944 
ett hundratal f. d. lärjungar vid härvarande läroverk till möte i läroverkets 
aula. Här vid överlämnades 7.000 kronor i svenska statens 3^2 % obliga
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tioner år 1943 att utgöra grundplåten till en stipendiefond benämnd Väners
borgs skolpojkars stipendiefond. Den 8 november överlämnades ytterligare 
obligationer å 1000 kronor.

För fonden skall gälla följande bestämmelser.
1. Fondens medel göras räntebärande genom placering i obligationer 

eller på annat betryggande sätt.
2. Av den under ett kalenderår inflytande ränteavkastningen avsättes 10% 

till grundfonden. Återstoden utdelas helt eller delvis vid slutet av näst- 
följande års vårtermin till en eller flera enligt läroverkskollegii bedömande 
därav förtjänta lärjungar.

3. Stipendiums belopp bör utgöra lägst 100 kronor, dock må ett stipen- 
nium av mindre storlek utdelas så länge årliga ränteavkastningen icke upp
går till 200 kronor.

4. Vad som under ett år av en eller annan anledning icke utdelas såsom 
stipendium lägges till grundfonden.

Den 15 juli 1944 mottog undertecknad följande skrivelse.
Herr Rektor E. Lundberg, Vänersborg.

1 enlighet med förut givet löfte får jag härmed till dekorering av samlings
salen eller aulan såsom bidrag överlämna 500 kronor.

I den händelse medel till ifrågavarande arbete skulle komma att bliva till
gängliga utöver kostnaden, äger Ni herr rektor överföra mitt bidrag helt 
eller delvis till Vänersborgs Skolpojkars premiefond.

Vänersborg den 15 juli 1944.
Vördsamt
J. Wallin.

Den 22 maj mottog undertecknad följande skrivelse.
Till Väneraborgs h. a. läroverk överlämnas härmed Sv. statens 2% % 

obligationer av år 1939 till nominellt belopp av Kr. tvåtusen (2000).
Gåvan överlämnas som minne av vår år 1932 avlidna dotter Sigrid, som 

i dag för femton år sedan avlade studentexamen vid läroverket.
Beloppet skall förvaltas under namn av

Sigrid Sjögrens premiefond
och årliga avkastningen, avrundad nedåt till lämpligt belopp, vid årsavslut- 
ningen som Sigrid Sjögrens premium tilldelas en elev (eventuellt flera ele
ver) med studieintresse och studiebegåvning utan hänsyn till elevernas eko
nomiska förhållanden.

Den som erhåller premiet må, om så önskas inköpa någon bok till pris ej 
överstigande premiebeloppet och i boken få läroverkets premietecken infört.

Räntan må gärna någon gång innehållas och läggas till kapitalet.
Vänersborg den 20 maj 1945.

Josef Sjögren. Fanny Sjögren.



22 H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1944-1945

Adjunkt Sjögren överlämnade därjämte 50 kr. att utdelas som premium 
innevarande år.

För samtliga de gåvor, som läroverket fått mottaga, ber undertecknad att 
få framföra dess varma och vördsamma tack.

Nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning budgetåret 1 juli 
1943—30 juni 1944.

1 ___

Kassans rubrik
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slut

• 6 i

Summa

b e t
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Byggnadsfonden .................... . 15,984,19 j 3,121,0.; 570,75 19,676,60
Ljus- och vedkassan ................. 5,847,59 16,853,oo i 1,196,32 23,796,89
Biblioteks- och materielkassan 8,044,2t 6,243,:<4 2,003,10 —- 16,290,68
Understöds- och premiekassan 3,414,05 — 1 1,086,79 4,500,-1

Summa 33,190,05 1 25,218,1» , 4,856,9<; - 64,265,01
—-- ------ --------- ----- -

/ ■ l

K r e d i t

Skuld vid 
årets 

början

Summa 
utgifter

Behållning | 
vid årets i 

slut i
Summa

Byggnadsfonden ......... ................ 1,289,2a
■■ 1

18,387,3« f 19,676,60
Ljus- och vedkassan ..............,.. —- . 20,331,59 3,465,30 ' 23,796,89
Biblioteks- och materielkassan — 8,365,07 7,925,61 ; 16,290,68
Understöds- och premiekassan. — 943,55 3,557,29 ! 4,500,8t

Summa — 30,929,43 33,335,58 j 64,265,oi

Under budgetåret 1 juli 1943 -31 juni 1944 har utgått för underhåll och
tillökning av

a) boksamlingarna . ...................................  c:a 2,600 kronor
b) den övriga undervisningsmateriellen ... „ 1,650 „
c) inredningsmateriellen ..................    „ 650 „

Kap. V. Byggnader och inredning m. m.
19. Endast nödvändiga underhållsarbeten å byggnaderna hava utförts.

Rum för skolläkaren och skolsköterskan jämte väntrum för lärjungarna 
hava inretts i gymnastikbyggnaden; Behövlig materiel har anskaffats.

En radioapparat har inköpts för språkundervisningen.
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Kap. VI. Tillsyn, examina och års- 
avslutning m. m.

Inspektion.
Den 23 augusti inspekterades värntjänstövningarna av andre gymnastik- 20. 

konsulenten A. Berg von Linde.

Föräldramöte, åhörardagar m. m.
Lärjungarnas föräldrar och målsmän hava varit inbjudna att den 23 och 24 

mars följa undervisningen.
Föräldramöte har hållits den 26 februari. Vid mötet talade skolläkaren 

över ämnet “Pedriatisk hälsovård“, och fru Inger Munthe över ämnet “Ak
tuella yrkesvalsfrågor“. Efter föredragen förekom diskussion. Mötet be
söktes av c:a 100 personer.

Inträdesprövningar. 21.
Vid slutet av vårterminen samt början av höstterminen 1944 anmälde sig 

till prövning 87 inträdessökande. Av dessa godkändes 81 till den klass, 
vari de sökt inträde och 2 till närmast lägre klass. 35 lärjungar intogos 
vid höstterminens början efter att vid andra läroverk hava erhållit godkända 
betyg, varjämte 2 f. d. lärjungar vid läroverket på nytt intogos. Två sökande 
till klass 1° intogos i annat allmänt läroverk, en till kl. I4 godkänd sökande 
infann sig icke.

Fem lärjungar från annat läroverk ha utan prövning intagits under läsåret.
Den 22 maj har möte hållits med överläraren vid stadens folkskolor och 

tolv av de lärare, vilka innevarande termin undervisat till realskolans första 
klass anmälda sökande samt mottagande lärare och undertecknad.

Student- och realexamen. 22.
För studentexamen vårterminen 1944 har redogjorts i föregående redo

görelse.
Höstterminen 1944 anmälde sig en lärjunge å realgymnasium till under

gående av studentexamen. Lärjungen underkändes i den muntliga prövningen.
Innevarande termin hava till undergående av skriftlig och muntlig pröv

ning i studentexamen anmält sig 43 lärjungar — 4 å fyraåriga och 4 å 
treåriga latingymnasiet samt 26 å realgymnasiet. I den skriftliga prövningen 
hava 32 lärjungar — 3 å fyraåriga, 4 å treåriga latingymnasiet samt 25 å 
realgymnasiet — förklarats berättigade till muntlig prövvning.

Muntlig prövning har ägt rum den 11, 24, och 25 maj under ledning av 
professorerna J. Landqvist, K. M. Hj. Michaélsson och N. O. Zeilon i när
varo av läroverkets inspektor, prosten G. A. Helander samt utsedda vittnen 
eller suppleanter landshövdingen V. G. Lundvik, f. d. landskamreraren C. C. E.
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Malm, landstingsdirektören H. A. Hårde och direktören S. Stridsberg. Här
vid godkändes 30 examinander.

För prövningen i realexamen vårterminen 1944 har redogjorts i föregående 
årsredogörelse.

Höstterminen 1944 anställdes icke realexamen vid läroverket.
Innevarande termin hava till undergående av realexamen å allmännna 

linjen anmält sig 34 läroverkets lärjungar (23 från fem- och 11 från fyraårig 
realskolkurs), varjämte 18 lärjungar vid högre folkskolan i Grästorp och en 
privatist hänvisats hit, samt till undergående av praktisk realexamen 5 läro
verkets lärjungar. I den skriftliga prövningen hava samtliga deltagande utom 
en (lärjunge å fyraåriga linjen) godkänts.

Den muntliga prövningen har ägt rum den 28, 29 och 30 maj i närvaro 
av läroverkets inspektor samt ledamoten av lokalstyrelsen f. d. landskamreraren 
C. C. E. Malm. Härvid hava samtliga läroverkets lärjungar och 17 privatis
ter godkänts.

Under kalenderåret 1944 hava vid läroverket avlagts följande fyllnadspröv
ningar:

a) till realexamen: i franska 4, i matematik 7, i fysik 1 och i kemi 1.
b) till studentexamen: i modersmålet 1, i latin 1, i tyska 6, i engelska å 

latingymnasium 7, i franska å latingymnasium 2, i franska å realgymnasium 7, 
i geografi 5, i filosofi 1, i matematik å latingymnasium 6, i matematik, all
män kurs, å realgymnasium 9. i matematik, spec, kurs å realgymnasium 7, 
i biologi med hälsolära 18, i fysik å latingymnasium 7, i fysik å realgynasium
5, i kemi å realgymnasium 9, i musik 1 och i gymnastik 1.

23. Arsavslutning.
Arsavslutning kommer enligt H. H. Efori beslut att äga rum fredagen den 

8 juni kl. 11.30.
Musik- och gymnastikuppvisning hava ägt rum den 25 resp. 28 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.

24. Kap. VII. Övriga meddelanden.
Nästa läsår börjar med allmänt upprop onsdagen den 29 augusti 

kl. 1.30 e. m. Höstterminen kommer att sluta den 21 påföljande december; 
vårterminen börjar den 9 januari och avslutas den 8 juni 1946.

Inträdes- och flyttningssökande skola anmäla sig sehast onsdagen den 22 
augusti kl. 11—12 fm.Prövningarna börja fredagen den 24 augusti kl. 9 fm.

Kollegium hålles fredagen den 24 augusti kl. 8.15 f. m.
Vänersborg i maj 1945.

Ernst Lundberg.


