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Med utgången av läsåret 1946—1947 lämnade rektorn, fil. dr. ERNST LUNDBERG 
sin tjänst vid läroverket, vars chef han varit alltsedan höstterminen 1919. Vid årsavslutningen, 
som med anledning av rektor Lundbergs förestående avgång med pension fick särskilt hög
tidlig prägel, närvoro bland andra såväl läroverkets eforus, biskopen Gustaf Ljunggren, som 
landshövdingen Vilhelm Lundvik.

Biskop Ljunggren förrättade avslutningen och framförde därvid ett tack till rektor Lund
berg för vad han under sin långa tjänstetid uträttat till fromma för läroverket. Biskopen 
framhöll därvid, att den avgående rektorns verksamhet alltid hade präglats av ordning 
och reda men framför allt av kärlek till och omsorg om de unga. När rektor Lundberg nu 
lämnade skolan, kunde han förvisso blicka tillbaka på sin verksamhet med det goda samvetets 
vittnesbörd.

Läroverket tackar rektor Lundberg för hans långa och i många avseenden betydelsefulla 
läraregärning.

Till hugfästande av rektor Lundbergs minne hade bland forna och nuvarande lärjungar 
företagits en insamling, som överlämnades till läroverket genom läroverksadjunkten Eugen 
Väring i form dels av medel till en Rektor Ernst Lundbergs premiefond, dels av ett av 
konstnären Gustaf Hallen målat porträtt av rektor Lundberg, vilket å givarnas vägnar av
täcktes av biskop Ljunggren. Porträttet, som återgives ovan, pryder numera en av väggarna i 
kollegierummet.

Läroverket tackar samtliga givare för denna vackra och om minnesgodhet mot sitt gamla 
läroverk och dess forne chef vittnande gåva.



Organisation.
Högre allmänna läroverket i Vänersborg har både femårig realskola, byggd 

på genomgångna fyra klasser i folkskolan, och fyraårig realskola, byggd på 
sexårig folkskola. Som överbyggnad härpå finnes dels ett fyraårigt latin
gymnasium, som anknyter till näst högsta klassen i realskolan, dels treårigt 
latin och realgymnasium, som anknyter direkt till realexamen. Dessutom 
finnes i realskolans båda högsta klasser inbyggd en handelslinje.

Den fyraåriga latinlinjen har varit indragen de senaste läsåren men åter
upplivades från och med detta läsårs början med ring L. I, och komma övriga 
klassavdelningar att successivt återupptagas.

Kap. I. Undervisningen.
Lärotider.

Höstterminen började med inträdes- och flyttningsprövningar lördagen 1. 
den 23 augusti kl. 9 och med allmänt upprop torsdagen den 28 augusti 
kl. 13.30, varpå den egentliga undervisningen tog sin början den 29 augusti 
kl. 8.15 och slutade torsdagen den 18 december kl. 11.40. Avslutningen ägde 
rum den 20 december kl. 10.

Vårterminen började måndagen den 12 januari med allmänt upprop 
kl. 12, varefter undervisningen omedelbart tog sin början; den är ämnad att 
fortgå till måndagen den 7 juni kl. 15.30.

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

den 24 och 25 oktober, den 24 november samt ett längre mitt-terminslov 
den 23—28 februari. Detta åvägabragtes genom att 3 allmänna lovdagar, 
1 friluftsdag och 2 lovdagar från pingsthelgen sammanslogos.

Timplan.
Läroverkets timplan har överensstämt med den för de allmänna läroverken 

gällande normalplanen.
3.
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4. Läroböcker m. m. jämte vissa uppgifter om genom
gångna kurser.

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

Kristendomskunskap.
Bibeln: 1—IIIs.
Psalmboken: 1—III3.
Steen, Kristendom, Lärobok i kristendomskunskap för real- och flickskolan: 

I5 (del I: 1 sid. 5—51), 25 (del I: 1 sid. 52—133), l4 (del I: 1 sid. 28 
—51 och 94—133), 35, 2* (del I: 2 sid 5—68), 45, 3* (del 1: 2 sid. 
69—146), 55, 44 (del II).

Ahlberg, Den kristna världs- och livsåskådningen: III3,
Johansson-Liedgren, Kyrkohistoria för gymnasiet: I3 (t. o. m. sid. 135), IP (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), 25, l4 (§§ 1—5, 

7—19).
Rydberg, Svensk språklära: l5 (§ 24—69, 88—167), 25, l4 (§ 20—40; 172— 

178; 200-213); 35, 24 (§ 172—179); 35 (§ 218, 225—250); 24 (§ 200 
—250), 4B 34 (rep.).

Rebbe-Fischer, Exempelsamling till inövande av svenska satsläran och skilje
tecknens bruk: l5 (sid. 9—19), 25, l4 (sid. 9—47), 35, 24 (sid. 47—65), 
45, 34 (sid. 65—95).

Alving, Svensk litteraturhistoria: P (sid. 1—194), II3 (sid. 210—347), III3 
(sid. 348—470).

Celander och Öterdahl, Saga och sanning, del I: l5, del II: 2°, l4, del III: 3°, 24.
Mjöberg, Svensk läsebok: 45, 34, 55, 44.
Strindberg, Hemsöborna: 4°, 34.
Ideforss, Vårt modersmåls liv och utveckling (MFL): L. P, R. I8 a (sid. 1—44, 

48—58).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner 2n, l4.
Snoilsky, Svenska bilder 35, 24.
* Steffen, Isländsk litteratur i urval: 55, 44, I3.
"Steffen, Översikt av svenska litteraturen I—II: I3, IP.
*Noreen-Wennström, Svensk läsebok för gymnasiet: II3 (del 11:2), III3 

(del III).
Hillman m. fl., Vår litteratur och dess historia I—II: I8, II3.
*Mjöberg, Svensk litteratur: II3 (del I), IIP (del II).
* Segerström, Dansk och norsk läsebok: 5®, 4*.
Langdal Møller—Lindqvist, Dansk Läsning I—II: II3, IIP.
Laxdöla saga: Is.
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Sånger ur den äldre eddan (M. L. F.): I3.
Fornsvensk litteratur (M. L. F.): I3.
Shakespeare, Köpmannen i Venedig: R. I3b, L. II3.

„ Hamlet L. I3. R. I3 b.
Moliére, Den Girige: L. I3, II3.
Goethe, Faust I (M. L. F.): R. II3.
Ibsen, Et Dukkehjem: L. I3, R. II3. L. III3.
Strindberg, Mäster Olof: L. III3.
Racine, Phédre: L. Il3, R. Il3 a.
Homeros, Urval: L. P.
Lagerlöf, Gösta Berlings saga: L. I4.
Strindberg,Tre noveller (M. L. F): L. I4.

Latin.
Ahlberg, Latinsk grammatik: L. II3 (formläran rep., syntax §§ 150—299), 

L. III3 (rep.).
Tidner, Latinsk språklära: L. I4 (formläran; valda delar av syntaxen i sam

band med texten), L. P (formläran; syntax §§ 76—121, f. ö. i ansl. till 
texten).

Pontén, Latinsk läsebok för nybörjare: L. I1, L. I3.
Pontén, Latinska författare i urval. I Poesi: L. II3 (Ovidius, valda stycken ur 

Metamorfoserna 258 vers; Vergilius, urval ur Aeneidens fjärde bok, 
c:a 350 vers). — II Prosa, första avd.: L. I4 (Cornelius Nepos, Hanni
bal och Cimon, 10 s.), L. I3 (Cornelius Nepos, Miltiades och Cimon, 
8 s.; Caesar s. 37—47; kursivläsning ur Eutropius), L. Il3 (Caesar 
s. 24—37); Andra avd.: L. Ill3 (Cicero, s. 122—135, 150—166 och 
rep. av s.109—122; kursivläsning av Cicero, Sallustius, Plinius d. y., 
Matthæi evang., Birgitta, s. 135—146, 167—190, 216 f., 221-—223).

Livius, Urval ur böckerna XXI och XXII av Lindstam: L. II3 (s. 13—42). 
Catullus och Horatius i urval av Risberg: L. III3 (750 vers).
*Lhomond-Holzer, Urbis Romae viri illustres: L. II3 (kursivläsning).
*Iustinus, ed. Ruehl: L. III3 (kursivläsning av böckerna VIII, XII, XVIII och 

XIX).
Curtius, ed. Vogel: L. IIP (kursivläsning).
Pontén, De latinska översättningsproven i studentexamen: L. IP, L. IIP.
Söderström, Romersk fornkunskap: L. IP (delvis), L. IIP (rep.).
Ahlberg—Lundqvist—Sörbom, Latinsk-svensk ordbok: L.P, L. P—L. III3. 
*Cavallin, Latinskt skollexikon.
* Heikel, Kortfattad latinsk-svensk ordbok.

Grekiska (L. III3).
Solders, Grekisk skolgrammatik (formläran rep., syntaxen helt genomgågnen). 
Xenophon, Anabasis i urval av Svensson, II: ( s. 29—38).
Homerus, Iliaden i urval av Theander (508 vers ur sångerna 1, III och VI). 
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Platons Stat i urval av Rudberg (st. I, II, IV, V delvis, VII—X, XII, omkr.
28 s.).

*Novum Testamentum Graece, ed. Nestle: (kursivlåsning ur Matthaeus).

Tyska.
Hjorth, Förkortad tysk grammatik, omarbetad av Lide: 2J—55, 24—44, I3.
Lide, Tysk nybörjarbok: 2°, 24 (st. 1—50).
Lide, Tyska översättningsövningar i ansl. till Tysk nybörjarbok: 2’, 24 (st.

5—50).
Heumann, Lätta stycken för översättning till tyska: 35 (st. 1—45), 34 (st. 23

—56).
Löf berg, Översättningsövningar till tyska för realskolan: 4°, 34 (st. 1—35), 

56, 44 L.I4 (st. 33—45, I3 (st. 40—64).
Danielsson, De tyska översättningsproven i realexamen: 55, 44.
Keller, Kleider machen Leute: II8 (hela boken).
Lide, Von Heine bis Hauptmann: III3 (sid. 5—26; 43—69).
Lide, Taten und Fahrten: 36, 24 (sid. 1—28).
Lide, Schicksale und Begebnisse: 45, 34 (sid. 5—57).
Lide, Mitten im Leben: 5°, 44, L. I4 (50 sid.)
Ljungerud, Die blaue Kugel: I3 (60 sid.).
Widbeck, Tyska affärsbrev för praktiska mellanskolor och högre folkskolor: 

4! H.
Hoppi, Tysk-svensk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Reutercrona: 35—5s, 

2<—4*, P-IIF. .
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Hildebrand: 3s—55,

24—44, I3—III3.

Engelska.
Björkhagen, Engelsk nybörjarbok: l5 (st. 1—30), 25 (st. 20—36), l4 (st. 1t'"' ly MwA.» A ydls A *J\J fy (ol. Äv *J\J fy A yOt» A

—32), 35 (st. 1—30) 24 (st 27—45), 4% 34 (st. 26 -47), 55, 44 (st. 43
• -Ä-47). ' '

Hammarberg och Zetterström, Kortfattad engelsk skolgrammatik: 5ß, l4—44, 
I3—III3.

Löf gren, Engelsk grammatik: l5, 35.
Zetterström, Översättningsövningar till engelska för realskolan och gymnasiets 

två första ringar, utg. av Redin: 45, 34 (sid. 5—37), 55, 44 (sid. 31—60), I3 
(sid. 123—139).

Björkhagen, Engelsk läsebok för mellanstadiet: 55, 44 (sid. 1—40), I3 (av
slutad).

Bennett, The Grand Babylon Hotel: R. II3.
Redin—Ernolv, England and the English: L. III3.
Areskog—Holmqvist, Seven Short Stoires: R. III3 (70 sid.)
Churchill, My Early Life: L. II3.
Stern, Engelska handelsbrev: 34 H (sid. 1—21), 44 H (sid. 19—40).
Hårlock, Skriftliga uppgifter för studentexamen i engelska språket: R. IP 

(10 stilar), R. IIP (20 stilar).
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Kärre, Lindqvist, Nöjd och Redin, Engelsk-svensk ordbok. Skolupplaga: 
5B, 44, I3—III3.

Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Skolupplaga: 55, 44, I8, R. 
II3—R. III3.

Wenström och Hårlock, Engelsk-svensk ordbok. Fickupplaga: 5B, 44, I3
—III3.

Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Fickupplaga: 5®, 44, I3
—III3.

Franska.
Biller, Kortfattad fransk skolgrammatik: 5:>, 44, R. I3—R. III3.
Biller, Fransk elementarbok: 4®, 34 (sid. 1—37), 5®, 44 (sid. 34—69, 80—83).
Biller och Thorn, Fransk språklära: L. II3, L. III3.
Hultenberg Frank grammatik i kortfattad framställning: 4B, 34.
Edström—Thorn—Biller, Hundra franska studentstilar: L. II3 (5 st.), L. III3 

(35 st.).
Strömberg—Sund, Franska översättningsövningar: L. I3 (20 st.), L. II3 (25 st.), 

L. III3 (20 st.).
Edström, Lectures fran^aises II: R. II3 (40 sid.), R. III3 (60 sid.).
Labiche, Le voyage de Monsieur Perrichon: R. I3 b.
Hugo, Les misérables: R. I3 b.
About, Le roi des montagnes: L. I3, R. I3 a.
Curie, Madame Curie: L. II3.
Hultenberg—Quéffélec, Les grands courants de la littérature fran^aise: L. III3 

(sid. 1—60, 168—180).
Francke—Thorn, Fransk vokabelsamling: L. II3, L. III3, R. III3.
Schultess, Fransk-svensk ordbok- Fickordbok: R. Il3, R. III3.
Schultess, Fransk-svensk ordbok. Skolupplaga: L. II3, L. III3.
Vising, Fransk-svensk ordbok: L. II3, L. III3.
Hammar, Svensk-fransk ordbok: L.II3, L. III3.

Historia med samhällslära.
Odhner—Westman, Lärobok i fäderneslandets historia: 2° (sid. 1—123), l4 

(sid. 1—66), 3® (sid. 127—198), 24 (sid. 66—184), 4® (sid. 199—256), 34 
(sid. 184—256), 55, 44 (repetition av nya tidens historia).

Jacobson—Erlandson, Lärobok i allmän historia för realskolan: l6 (sid. 1— 
88), 2® (sid. 88—161), l4 (sid. 1—119), 35 (sid. 161—195), 24 (sid. 120 
—178), 4° (sid. 196 — 266), 34 (sid. 178—266), 5®, 44 (repetition av nya 
tidens historia).

Falk—Tunberg, Lärobok i svensk historia för gymnasiet: L. I3 (sid. 1— 
96), R. I3 (sid. 1—53), L. II3 (sid. 97—230), R. II3 (sid. 54—230), III3 (sid. 
231—305 samt repetition av viktigare partier av nya tidens historia).

Jacobson—Söderlund, Lärobok i allmän historia för gymnasiet: L. I4 (sid. 1 
—117, L. I3(sid. 1—191), R. I3 (sid. 1—145), L. II3 (sid. 198—291), R. II3 
(sid. 146—291), III3 (sid. 291—388 samt repetition av viktigare partier 
nya tidens historia).
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Hildebrand—Kraft, Svensk stats- och samhällskunskap. Lärobok för real
skolor: 55, 4*.

Herlitz, Svensk samhällslära: IIP.

Geografi.
Carlsson—Rönnholm—-Moberg, Skolgeografi I: 1° (sid. 1—92), 23 (sid. 92— 

156), 1* (sid. 1—145), 35, 24 (sid. 157—230), 45, 34 (sid. 230—325); 
Skolgeografi II: I3 (sid. 142—241).

Moberg—Näsmark, Skolgeografi II: 5°, 44, L. I4 (sid. 1—169).
Nelson och Stolpe, Geografi för gymnasiet II: II3 (sid. 1—116), III3 (sid. 

117—235).
Jonasson—Åstrand, Ekonomisk geografi med varukännedom: 34 H (sid. 1— 

75), 44H (sid. 76—136).
Diercke, Skolatlas: I5—55, I4—44, I3—IIP.
Roth, Geografisk atlas för de allmänna läroverken: 1B—5% l4—44, L. I4, Is 

—IIP.

Filosofi.
Larsson—Nyman, Psykologi: IP.
Larsson, Logik: III3.
Larsson, Filosofiens historia: III3.

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

1—788), 25 (del I. A ex. 789-1264), I4 (del IB), 33, 21 (del II, ex. 1 
—499), 45, 34 (del II, ex. 500-864), 5B, 44A, L. I4 (del III), 44H(del III, 
delvis).

Hedström och Rendahl, Algebra och planimetri för realgymnasiet: R. I3 
(Algebra: kap. 1—13, kap. 14 till ex. 1180; Planimetri), R. IF (kap. 
11 och 14 delvis), R. IIP (kap. 15—16).

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

Asperén, Kortfattad lärobok i geometri för realskolor, omarb. av Eriksson: 
35, 24 (kap. I—VII), 4B, 34 (kap. VIII—X), 55, 44, L. F (kap. XI).

Hagström, Proportionslärans tillämpning på plangeometrien: R. I3 (§§ 1-—54). 
Hedström och Rendahl, Trigonometri för läroverken, A. För reallinjen: R. II3. 
Ohlon, Inledning till funktionslära och plan analytisk geometri: R. IF, allm. 

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

—2, 5—8), specialkurs (kap. 3—4, 10—11), R. III3 specialkurs (kap. 
12 och 14).

Josephson, Rymdgeometri för gymnasiet: R. III8.
Hedström och Rendahl, Tabeller för realexamen: 5°, 44.
Hedström och Rendahl, Räknetabeller för läroverken: 5°, 44, L. Ill8, R. P 

—R.IIF.
Rydberg-Wahlström, Matematiska uppgifter givna i studentexamen på real

linjen: R. IP, R.IIF (valda exempel).
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Biologi med hälsolära.
Bohlin, Lärobok i biologi för realskolan, mellanskolor och flickskolor: 35 

(del I sid. 160—207, del II Familjerna Compositæ, Umbellateæ och 
Amentaceæ), 24 (del I sid. 24—40, 136—220), 34 (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 I: l6—4s, l4—34.
Hammarsten—Pehrsson—Sefve, Zoologi för realskolan: l5 (sid. 1—54), I4 

(sid. 1—110), 25 (sid. 55—133).
Hammarsten—Pehrsson—Sefve, Cellen och människokroppen jämte hälso

lära: 5°, 44.
Hammarsten—Pehrsson—Sefve, Utvecklingslära och ärftlighetslära: III3.
Borg, Biologi för det differentierade gymnasiet: II3 (del I), III8 (del I sid. 

215—242).
Hammarsten—Pehrsson—Sefve, Fysiologi för det differentierade gymnasiet: 

III3 (sid. 1—45.)
Falck—Torgård, Botanik för realskolan: 1° (några höst- och vårblommor), 

25 (sid. 30—56), l4 = F + 2s.
Böös—Falck, Kryptogamer jämte en kort översikt av växtrikets utveck

ling: II3.
Växtinsamling: till 2° 25 växter,

till 3° ytterligare 25 växter,
till 4° 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), 46, 34A (del II), 34H (del II, delvis), 55, 44, (del III).
Moll—Rudberg, Lärobok i fysik för högre läroanstalter: R. I3 (del I—II), 

R. II3 (del III, del IV §§ 1—59), R. III3 (del IV fr. o. m. kap. 9, del V).
Almén, Fysikaliska problem, R. I3, R. II3 (valda exempel).
Rydberg—Wahlström, Uppgifter i fysik givna i studentexamen: R. II3 (valda 

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

Kemi.
Bolin—Gustaver, Kemi för realskolor: 45, 34A (del I), 34H (del I, delvis) 55, 

44 (del II).
Moll—Starck, Lärobok i kemi för realgymnasiet (uppl. 2): R. I3 (sid. 1—95), 

R. II3 (sid. 96—195), R. III3 (sid. 196—350).
*Bolin-Gustaver, Handledning i kemisk analys för elementära skolor: R. II3, 

R. III3.
* Starck, Kvalitativ kemisk analys för realgymnasiet: R. II3, R. III3.
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Bokföring.
Ramstedt och Schenke, Praktisk bokföring: 3s H (sid. 1—70), 4* H (sid. 71 

■—120 utom uppgift V).
Holmqvist, Svenska handelsbrev (uppl. 7): 44 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: 4‘H.

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

laga B: 3> H (sid.'i—35), 44 H (rep.).
Övningar på handelstext, samma utg.: 44 H.
Förkortningar för affärsbrev och handelsbetonad allm. text, samma utg.: 44H.
Specialförkortningar för handelskorrespondenter etc., utg. av Olof Melin: 44H.

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

delsskola: 4‘ H.

Välskrivning.
Holmquist, Metodiska skrivövningar, del I och II: l3 (skrivning av större 

och mindre stil). 23 (fortsatt skrivning av större och mindre stil samt 
rubrikstil). Övningar på svarta tavlan.

Teckning.
Frihandsteckning: l5, 25, l4 (teckning efter fristående modell och plansch, 

textning med stenstil eller rundskrift, färgläggning med vattenfärg); 
3“, 24, 45, 34 (övning i frihandsperspektiv, färgläggning och skuggning, 
stiliseringsövningar efter växtmotiv, pennteckning och mönsterritning); 
5s, 44 (perspektivritning och färgläggning, reklamteckning, stilhistorisk 
teckning och pennteckning samt textning); F—III3 (svårare övningar 
i perspektiv-, blyerts- och kolteckning, färgövningar i pastell och vatten
färg, frivilliga övningar i olja). Lektioner å museet.

Linearritning: Henriques, Lärobok i geometrisk ritning: 3°, 24 (kap. I—II) 
45, 34 (kap. III § 1—3); 56, 44, I3 (kap. III § 7—9, kap. IV § 1—6); 
II3 (kap. IV § 7—8, kap. V § 1—3, kap. VI § 1—6); III3 (kap. VI § 7— 
8, kap. VII § 1-3).
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Antalet teckningsavdelningar har utgjort 17. Gemensam undervisning har 
förekommit i följande utsträckning: gossarna i l5 a och l4, flickorna i l5 a, 
l4, och 25 a, gossarna i 34 och flickorna i L. I3 44 och L. I4, gossarna i L. I3 
och hela R. I3 a, flickorna i L. I3 samt gossarna i L. II3 och R. II3 a, flickorna 
i II3. Övriga klasser och ringar ha undervisats skilda.

Musik.
Erlanson—Körling—Österberg, Sångboken: l5, l4.
* „ „ „ , Körsångboken, II: 35, 24, 4fl, 34.
Berg m. fl., Svenska skolkvartetten, I: l3—III3.
* „ „ „ „ II: P—IIP.
Sandberg—Norrländer, Elementarbok i musik: 55, 44, L. I4.

Gymnastik med lek och idrott.
De manliga eleverna ha varit indelade i 6 gymnastikavdelningar med sam

mansättning och storlek under höst- (vår-) terminen enligt nedanstående plan:
Avd. I: Klass 1°, 2°b och l4.................................. 72 (73)

„ II: „ 2° a, 3° b och 24.............................. 50 (51)
„ III: „ 3 'a, 34 och 44 .............................. 36 (36)
„ IV: „ 45 och 55 ......................................... 32 (32)
„ V: Ring L. I4, I3 och R. II3 b......................... 68 (68)
„ VI: Ring R. II3 a och III3................................. 47 (47)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade manliga elever var 
under höst- (vår-)terminen 14 (14).

De kvinnliga eleverna ha varit indelade i 5 gymnastikavdelningar med sam
mansättning och storlek enligt nedan:

Avd. I: Klass 1°, 25 och l4................................ 58 (55)
„ II: „ 3° och 24 ................................ 46 (44)
„ III: „ 43, 34, 55 och 44 ........................... 40 (40)
„ IV: „ Ring L. I4 och I3 .......................... 30 (28)
„ V: „ „ II3 och III3 .......................... 41 (41)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade kvinnliga elever var 
under höst- (vår-)terminen 10 (14).

Hållningsrättande gymnastik har varit anordnad med en avdelning för 
manliga och en för kvinnliga elever med vardera en lektion pr vecka. 
Hänvisade dit under höst- (vår-)terminen ha varit 6 (4) manliga och 13 
(11) kvinnliga elever.

Under höst och vår ha gymnastiklektionerna, då vädret så medgivit, ägnats 
åt idrott och bollspel å Vänersvallen resp. Holmängen eller skolgården. 
Under vintern har skridskoåkning och bandyspel bedrivits på Vänern.

Slöjd för gossar.
Obligatorisk undervisning har meddelats i klasserna l°a, l6 b, 2°a, 2°b och 34H 
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med övningar i riktning, gradhyvling, putshyvling, borrning, gradning, 
sinkning, kantstötning, filning, slitsning, slipning och ytbehandling. Lär
jungarna ha förfärdigat skärbräden, stövelknektar, bordtennisrackets, boll
trän, trapets, ishockeyklubbor, serveringsbrickor, bord, taburetter, bokställ, 
tidningsställ, större bord, kanoter m. m. samt under höstterminen på fritid 
leksaker och nyttoobjekt till Europahjälpen. Under senare delen av vår
terminen ha på fritid förfärdigats modellflygplan och modellbåtar.

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

söm av underkläder samt prydnadssöm).
3B, 24 (stoppning på maskin, måttagning, tillklippning, maskinsöm på bomulls

tyg, klädsöm samt prydnadssöm).
Antalet avdelningar har utgjort 8. Lärjungarna i 35 b och 2‘ ha under

visats gemensamt uppdelade på 2 avdelningar, övriga klåssavdelningar ha 
undervisats skilda. Dessutom har frivillig undervisning meddelats 2 vecko
timmar åt 29 (30) elever i klasserna 3“, 2 'b, l5b, 24 och l4.

Hushållsgöromål.
Bergström—Hulin—Schager, Närings- och födoämneslära jämte hemvårds- 

lära med materiallära, hemmets och yrkets hygien och hemmets eko
nomi: 45, 3h

Vid matlagning har förekommit: tillagning av enklare maträtter, bakning 
av olika brödsorter, konservering, dukning, servering och rengöring.

Nya läroböcker fr. o. m. höstterminen 1948.
Hultenberg, H., Fransk grammatik i kortfattad framställning i klasserna L. I4, 

L. I3, 45 och 34 och därefter successivt i övriga klasser i stället för 
Biller, Kortfattad fransk skolgrammatik och Biller—Thorn, Fransk 
språklära.

Erlanson—Körling—Österberg, Sångboken, Sånger för skolan samlade och 
utgivna i klasserna lä, l4 och därefter successivt i övriga klasser i stäl
let för Anrep-Nordin—Körling, Dikt och ton.

Friluftsverksamhet.
5. Av friluftsdagarna, som varit rörliga, ha dagar uttagits under höstter

minen och under vårterminen. En jämn fördelning på de olika vecko
dagarna har eftersträvats.

Friluftsverksamheten har varit organiserad enligt fastställda anvisningar, var
vid förekommit allmän idrott, simning, skytte, bollspel skidlöpning, skridsko
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åkning, orientering, terränglekar, bad, utfärder med och utan cykel, studie
besök, bl. i Skara, trafikundervisning samt fjällfärder till Sälen och Lille
hammer.

Enskilt arbete 6.
jämlikt läroverksstadgans § 9 har utförts i följande ämnen.
L. II3: Kristendomskunskap (1 lärjunge) modersmålet (1), latin (1), engelska 

(10), franska (3), historia med samhällslära (1), geografi (2), matema
tik (2).

R. II3: Modersmålet (7), engelska (14), historia med samhällslära (3), geografi 
(2), matematik (3), biologi med hälsolära (3), fysik (5), musik (2).

L. Ill3: Latin (3), grekiska (1), franska (2), historia med samhällslära (3), 
filosofi (2).

R. Ill3: Modersmålet (4), engelska (4), franska (1), matematik (12), biologi 
med hälsolära (7), fysik (3), kemi (4), teckning (1), musik (3), gymna
stik med lek och idrott (2).

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

Ämnen Klasser och ringar
Höstterminen Vårterminen

g- fl. fl.

Frivillig franska.................. 4s A 15 13 14 11
31 A 8 7 7 6
56 A 14 6 13 6

„ it 4‘ A 4 — 4 —
Frivillig teckning .............. Gymnasiet 11 16 8 15
Elementarsång .................. l5, P

3\ 24, 45, 31
61 39 63 37

Körsång, lägre avd............. 4 61 4 61
„ högre „ .......... Gymnasiet 57 57 52 50

Musikteori .......................... 55, 4‘, L. I4 32 16 32 16
Slöjd för gossar, oblig........ Is, 2a, 3* H 83 — 84 —
Slöjd för flickor, oblig. ... l5, 25, l4, 3ä, 21 — 108 — 105

„ „ „ , friv..........
Hushållsgöromål ..............

l5, 25, l4, 35 _ 29 — 30
45, 34 — 17 — 16

I instrumentalmusik ha under höst-(vår-)terminen deltagit 14 (13) elever, 
varav i violinspelning 2 (1), i pianospelning 5 (6) och i orgelspelning 7 (6).

Antalet deltagare i läroverkets orkester har varit 16. Den besättning, som 
därvid kommit till användning har varit: första violin, andra violin, violon
cell, kontrabas, flöjt, klarinett, valthorn, trumpet, tuba, orgel och piano.
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8. Övriga meddelanden om undervisningsarbetet.
Morgonbön har förrättats varje läsdag kl. 8 omväxlande av de båda i 

kristendom undervisande lärarna. En dag i veckan har Kristliga gymnasist
förbundet svarat för morgonbönen, varvid andakten letts antingen av en elev 
eller i regel av en inbjuden talare. Vid flera tillfällen har betraktelsen ut
bytts mot musik eller sång.

Måndagen den 8 december högtidlighölls konungens 40-åriga regerings
jubileum, varvid rektor efter en för dagen lämpad morgonbönsritual erinrade 
om Gustav V:s kungagärning. Lördagen den 13 december firades Lucia efter 
morgonbönen med ett ljuståg och sång i aulan.

Konfirmationsundervisning har under höstterminen meddelats av adjunk
ten Väring åt 38 lärjungar ur klasserna 25—4®, l4—34.

Assistentundervisning har under läsåret meddelats i följande ämnen:
i norska av lektor Ruth Lindencrona den 6—10 oktober,
i engelska av Mr A. Willett Whittaker den 5—7, 12—14 februari,
i franska av M. René Modiano den 12 och 16 december.
Föredrag ha hållits av jur. stud. Gunnar Strömblad om “Alkohol och ar

bete“, av fru Inger Munthe om “Valet av yrke“, av kyrkoadjunkten Sven 
Jivegård om livet i Skara stift i samband med förevisning av filmen "Skara 
stift“. Samtliga klasser fingo under en lektionstimme bese Carl Larssonut- 
ställningen i Vänersborgs museum. Skolfilmföreställningar ha anordnats för 
att se filmerna “Jag är med eder“, “En dag med kungen“ samt “Pygmalion“ 
och “God-bye, Mr Chips!“, de båda sistnämnda som ett led i språkunder
visningen i engelska.

Flickorna i ringarna II3 och III3 deltogo den 2—6 oktober i en 8 timmars 
kurs i barnavård. För eleverna i ring III3 ha föreläsningar i sexualhygien 
hållits av extra ordinarie adjunkten Klingberg.

Den 9 september företog läroverket en utflykt med extratåg till Skara, 
där bi. a. Fornminnesmuseet demonstrerades av landsantikvarien S. Ullenius 
och västgötaläroverkens idrottstävlingar å Skaravallen beskådades. (Se vidare 
under redogörelsen för V. L. I:s verksamhet.)

Den 22—24 april gästades läroverket av fyra lärare vid gymnasiet i Her
ning, Vänersborgs danska vänort. De åhörde eller ledde några lektioner 
samt underhöllo eleverna med kvartettsång i aulan under en lektionstimme. 
Därvid utväxlades hälsningar mellan de båda läroverken, och Hindborgs
kvartetten överlämnade som minne ett exemplar av det vackra verket “Dan
mark vort land“.

I den av SSUH arrangerade tävlingen “Nutidsorientering utanför läxboken“ 
deltogo 51 elever från gymnasiet och 55 från realskolan. Läroverket place
rade sig därvid på sjätte, resp, andra plats, vilket innebar, att, när lagpoängen 
slogs samman, Vänersborgs läroverk blev landets bästa läroverk med 394 
poäng, närmast följt av Kungsholmen 390 poäng och Uppsala 383 poäng. 
Som pris har läroverket mottagit ett konstverk av Henrik Sörensen, “Fri
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heten“ med på silverplåt graverad anteckning “Vänersborgs h. allm. läroverk. 
Bästa läroverk i S. S. U. H:s Nutidsorientering“.

Kap. IL Lärare och övriga befattnings- 9. 
havare.

t
En av kollegiets äldsta medlemmar, läroverksadjunkten Ivar Reimers avled 

söndagen den 4 april å sjukhuset i Lillehammer, dit han, som så ofta tidigare, 
begivit sig för att vila ut över påskferierna. Strax efter framkomsten till 
Lillehammer insjuknade han i en hjärtåkomma, som efter drygt en vecka 
ändade hans liv.

I nära 25 år hade Reimers verkat vid detta läroverk, där han med nit och 
skicklighet undervisat främst i engelska. Hans intresse för ungdomen tog 
sig också uttryck däri, att han länge var idrottsledare och som sådan ledde 
många resor till de av honom så älskade norska fjällen, där han också fick 
utandas sin sista suck. Stilla och försynt gick han sin väg och vann däri
genom sina kamraters tillgivenhet lika mycket som respekt bland de unga. 
Med förstämning mottogs därför budskapet om hans oväntade bortgång. 
Läroverket skall bevara honom i tacksamt minne.

Den 30 december 1947 beviljades lektorn, filosofie doktorn och teologie 
kandidaten Tage Wolfgang Almer avsked med utgången av 1947. En svår 
sjukdom nödgade lektor Almer att rätt snart efter sitt tillträde av lektoratet 
1940 taga tjänstledighet och slutligen att begära förtidspension. Läroverket 
tackar honom för hans insatser under den korta tid han verkat vid skolan.

Sedan förra årsredogöreisen utgavs, ha följande ordinarie lärare blivit ut
nämnda vid läroverket:

den 31 mars 1947 e. o. gymnastikläraren Sven Erland Percival Kretz att 
från den 1 juli vara lärare i gymnastik med lek och idrott;

den 30 maj filosofie magistern Nils Alfred Svedby att från den 1 juli vara 
adjunkt i modersmålet, historia med samhällslära och geografi;

den 30 december filosofie doktorn Lars Axel Forner att från den 1 januari 
1948 vara lektor i modersmålet och tyska med undervisningsskyldighet före
trädesvis i modersmålet;

samma dag filosofie magistern Hilding Martin Wester Nilsson att från den 
1 januari vara adjunkt i matematik och fysik;

den 16 april 1948 filosofie licentiaten Bengt Birger Ström att från den 1 
juli vara adjunkt i tyska och engelska med undervisningsskyldighet företrä
desvis i engelska;

den 26 juli 1947 konstituerades och förordnades John Viktor Andersson 
att från den 1 augusti vara vaktmästare i lönegrad A 5.
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De nyutnämnda lärarna ha om sig lämnat följande biografiska uppgifter:
Sven Erland Percival Kretz är född i Göteborg den 24 oktober 1909, son av musikstyck- 

junkaren Peter Kretz och h. h. Thelma Bauer.
Studentex. vid Högre Latinläroverket i Göteborg 1928, reservofficersex. 1930, gymnastik

direktör 1932, kapten i Kungl. Älvsborgs reg:tes reserv 1944.
Timl. i gymnastik vid samskolan i Vetlanda 1932—36, vid komm, mellanskolan i Norrbärke 

1936—38, e. gymn.-lär. vid samrealskolan i Vara 1938—40, e. o. gymn.-lär. ibid. 1/1 1940 
—30/6 1947, timl. vid komm, mellanskolan i Herrljunga 1939—40, vid folkhögskolan i Vara 
1942—47 samt vid folkskolan ibid. 1938—47, gymn.-lär. vid h. a. läroverket i Vänersborg. 
3lM 1947, tilltr. 1947.

Studieresor till Finland och Baltikum 1926, Levanten 1927, Frankrike 1933 och Tyskland 
1936.

Nils Albert Svedby är född i Svedala, Malmöhus län den 4 september 1904; studentexa
men vid Lunds Privata Elementarskola 6/o 1924; inskrevs vid universitetet i Lund ht. 1924 
och avlade där fil. mag.-examen' M/5 1929; efterprövning Mjs 1931. Genomgick provår vid 
folkskoleseminariet i Göteborg ht. 1938.

Vik. adjunkt vid h. allm. läroverket i Vänersborg 1931—36, e. o. ämneslärare vid Göte
borgs praktiska mellanskolor 1936—38; e. o. adjunkt vid Östra realskolan i Göteborg från 
vt. 1939. Utnämndes 30/s 1947 till adjunkt i modersmålet, historia med samhällslära och geo
grafi vid h. allm. läroverket, i Vänersborg från och med 1947; tjänstledig för fortsatt 
tjänstgöring vid Östra realskolan i/r 1947—30/6 1 948.

Gift med Sigrid Hållberg. 4 barn.
Lars Axel Forner ar född i Linköping den 15 oktober 1915, son till överläraren Axel For

ner och h.h. folkskollärarinnan Elin Jansson.
Studentexamen vid Linköpings h. allm. läroverk vt. 1934. Inskriven vid Uppsala univer

sitet ht, 1934. Fil. kand. ht. 1937, fil. mag. vt. 1939, fil. lic. vt. 1943. Disputerade för fil. 
doktorsgrad ht. 1945, promoverades till fil. dr vt. 1946; provår h. a. läroverket i Uppsala 
1946—47.

Bitr, lärare vid Linköpings h. a. läroverk och timlärare vid Försvarets läroverk, Uppsala, 
1943—44, e. timlärare vid försvarets läroverk 1944—45, adjunkt där 1945—46, timlärare där 
och vid Uppsala h. a. läroverk 1946—47; e. adjunkt vid Östersunds h. a. läroverk och vid 
Försvarets läroverk 1947—48, lektor i modersmålet och tyska, med undervisningsskyldighet 
företrädesvis i modersmålet, vid Vänersborgs h. allm. läroverk från Vi 1948.

Förste kurator vid Östgöta nation i Uppsala u/2—1946.
Har från trycket utgivit: “De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeo

grafisk undersökning“. Akad. avh. Uppsala 1945.
Resor till Tyskland och de nordiska länderna.
Hilding Martin Wester Nilsson, f. i Landskrona 3t/i2 1906, studentex. därstädes 1925, fil. 

kand. 1929, fil. mag. 1933; provår vid folkskolesem. i Göteborg vt. 1941; extra lärare vid h. 
allm. läroverket i Landskrona 1931—32, vid samrealskolan i Skellefteå 1934—35, vid h. a. 
läroverket i Haparanda 1935—37, vid nuvarande samrealskolan i Herrljunga 1937—40, vid h. 
a. läroverket i Halmstad ht. 1941, vid h. a. läroverket i Majorna 1941—42, vid h. a. läro
verket i Uddevalla 1942—44; e. o. adjunkt från 1 juli 1943; tjänstgjort vid Försvarets läro
verk 1944—46, vid h. a. läroverket i Uddevalla 1946—48. Utnämnd till adjunkt i matema
tik och fysik vid h. allm. läroverket i Vänersborg från 1 jan. 1948.

Gift 1938 med Dagny B. M. Nilsson, f. Björnheden 1910. Barn: Ulla Maria f. 1940, Anna 
Lisa f. 1943, Tom Gunnar Sverker f. 1945.

Bengt Birger Ström är född i Kristinehamn 27 februari 1888 son av civilingenjören Axel 
Ström och hans maka Augusta S., född Ferner. Mogenhetsexamen vid Högre Realläroverket 
å Norrmalm i Stockholm vt. 1906; anst. vid Dramatiska Teaterns lotteri i Stockholm 1906 
:—08; ordalek och småkonst, d. v. s. litterära försök, jämsides med studier i littaraturhistoria 
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vid Uppsala universitet och Stockholms högskola 1909—11; utbildning till tidningsman vid 
Svenska notisbyrån; reporter i Norrbottenskuriren 1911 —14; allroundjournalist i Boråspres- 
sen 1915 — 18; nattredaktör i Lunds Dagblad 1919—23; anst. i Göteborgs Morgonpost 1923 
—38 som nattchef, red.-sekreterare och de senare åren som utrikesredaktör. Inskrevs vid 
Lunds universitet ht. 1919, fil. kand. 1923, fil. mag. 1925, inskrevs vid Göteborgs högskola 
1925, fil. lic. 1930. Provår vid Vasa h. a. läroverk i Göteborg 1940. Extra adjunkt vid 
Karlstads h. a. läroverk vt. 1941, Sunne realskola ht. 1941, Sollefteå realskola vt. 42, sam- 
realskolan i Sölvesborg ht. 1942—vt. 45, läroverket i Mariestad ht. 45 - vt. 46, komm, lektor 
vid gymnasiet där ht. 1946—vt. 48. Utnämnd till adjunkt i tyska och engelska vid h. allm. 
läroverket i Vänersborg 16/4 1948, tilltr. ’/z 1948.

Gift 1927 med Elin Sjöström. Barn Ebba Christina, född 1931.
Resor till grannländerna, Tyskland, Italien, Tjeckoslovakien, Osterike, Frankrike—Belgien, 

England och U. S. A. 1910-1947.

Tjänstlediga lärare och vikarier. 10.
Rektorn Bo V:son Lundqvist 1—5 juli, 22 juli -2 augusti 1947, 23—27 fe

bruari 1948 (semester); vikarie: adjunkten Nils Urelius;
vik. lektorn Einar Rehman 15 september—slutet av höstterminen 1947 (sjuk

dom); vikarier: fru Inga Swarén 17 veckotimmar, e. o. adj. C. Kling
berg 2.5 vtr, e. adj. F. Källström 4 vtr.;

ämneslärarinnan Karin Frizell 23—27 augusti, 6 oktober—slutet av höstter
minen 1947 samt 13 februari—24 mars 1948 (sjukdom); vikarier: ht. 
1947 ex. lärarinnan Signe Herrmann, född Andersson; februari 1948: ex. 
lärarinnan Herrman 10 vtr, fil. mag. Märta Georgson, född Strandman, 
17 vtr; mars 1948 fil. mag. Karl-Erik Thorstensson;

adjunkten Ivar Reimers 1—4 april 1948 (sjukdom); vikarie och från den 5 
april extra lärare å ledigbliven adjunktstjänst: fil. mag. K.-E. Thorstensson.

teckningslärarinnan Elsa Johansson 22 april—slutet av vårterminen 1948 (sjuk
dom); vikarier: ex. lärarinnorna Amelie Tjus 13 vtr och Carin Reimers, 
född Billing, 19 vtr;

lektorn Harald Nissen 3—5 maj (studier av undervisningen i spanska); vika
rie: fil. mag. Carl-Bonne Bonnesen;

gymnastikläraren Sven Kretz 18—29 maj (militärtjänst); vikarie: extra ordi
narie gymnastikläraren i Luleå Ingrid Nissen, född Bexell;

timläraren Märta Georgson begärde entledigande från sitt förordnande från 
utgången av höstterminen 1947, och i hennes ställe förordnades ex. 
lärarinnan Signe Herrmann, född Andersson;

extra läraren Ilmar Ellis avgick med utgången av höstterminen 1947, och i 
hans ställe förordnades teol. kand. Ingegerd Borgström.

Den 1 maj voro tre lektorstjänster, en i kristendom, en i matematik och U. 
fysik och en i biologi med hälsolära och kemi, samt en adjunktstjänst i engel
ska och franska lediga. Två nya adjunktstjänster komma att ledigförklaras 
vid läroverket från och med den 1 juli 1948.
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Under läsåret ha följande vid läroverket tjänstgörande lärare förordnats till 
extra ordinarie adjunkter: fil. mag. Brita Dahm,.fil. lic. Bride Winberg, fil. 
mag. Carl Klingberg och teoh kand. Ingegerd Borgström.

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

Antalet närvarande lärjungar höstterminen (den 15 september), utgjorde 
533 (308 gossar och 225 flickor). För vårterminen (den 1 februari) voro 
motsvarande siffror 530 (329 gossar och 221 flickor).

Antalet frånvarande lärjungar var under höstterminen 2 gossar och 2 flickor 
under vårterminen 1 gosse och 4 flickor.

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

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

5, v. t. 6), grupp 10 (h. t. 2, v. t. 1).
Tilläggsämnen: geografi (h. t. 1, v. t. 2), filosofi (h. t. 7, v. t. 5), ma

tematik (2), biologi med hälsolära (1).
Realgymnasiet (II3): Grupp 1 (10), grupp 3 (9), grupp 6 (h. t. 13, v. 1.12), 

grupp 7 (h. t. 8, v. t. 10).
Tilläggsämnen: tyska (h. t. 17, v. t. 13), biologi med hälsolära (1), 

kemi (8).

Högsta ringen.
Latingymnasiet (III3): Grupp 2 (4), grupp 3 (4), grupp 5 (1), grupp 6 (2).

Tilläggsämnen: engelska (2), filosofi (4).
Realgymnasiet (ill3): Grupp 1 (9), grupp 3 (11), grupp 6 (16), grupp 7 (5).

Tilläggsämnen: tyska (15), filosofi (5), biologi med hälsolära (2).

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

Enligt § 11 av läroverksstadgan Ha inga befrielser beviljats.
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jungarna i den muntliga prövningen i realexamen.
Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1947, meddelade åt lär- 15.
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Antal lärjungar, som 
i realexamen erhållit

A .............. 1 2 2 1 1 2 2
a ..............2 3 4 5 8 5 3 2 4 3 —

AB.............. 20 10 15 12 7 12 12 3 18 18 11
Ba .............. 23 23 12 20 12 24 25 10 16 21 18
B .............. 1 9 13 7 7 5 6 26 6 4 15
C .............. — — — — — — — 4 — — —

Summa lärjungar 46
Medelbetyg 1.75 1.61 1.67 1.73 1.77 1.68

j
1.63 1.20 1.78 1.72 1.52

Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1947, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i praktisk realexamen.

Ämnen

Handelsteknik

Antal lärjungar, som i prak
tisk realexamen erhållit

A..................
a ..................

AB ..............
Ba ..............

B ..................
C..................

Summa lärjungar 13
Medelbetyg

— 1
3 4
2 8
8 —

1 .46 1.35 1 .31 1.73 1.46

1
4
5
3

1

4
4
4

2
4
4
3

I
1.19] 1.62 1 .62 1.69 1.38 1.19

2
5
6

1
3
9
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Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1947, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i studentexamen.

j Ämneni .... - «,. ,
’ 'S c; i ; ■ * ' ' ■ Mate- ? ! !

K
ris

te
nd

om
 

ku
ns

ka
p 

Sv
en

sk
a s

pr
å 

oc
h li

tte
ra

tu
i 

La
tin

 

G
re

ki
sk

; 

Ty
sk

a 

En
ge

ls
k;

 

Fr
an

sk
a 

H
ist

or
ia

 me
 

sa
m

hä
ils

la
r 

G
eo

gr
af

 

Fi
lo

so
fi 

M
at

em
at

i 

A
llm

. k
ur

s | 
Sp

ec
ia

lk
ur

s ; 
Bi

ol
og

i m
e 

hä
lso

lä
ra

 

Fy
sik

 

K
em

i

Antal lärjungar å latin- 1 < ■ I i )
gymnasium, vilka J i i . ‘ ! Ä i
erhållit: A —j | 1 — —1 2 —t -- —■ — —j —i—------

a : — 1. -- -- 1 2 1 1 - — 1 ------ - -- -
AB i 6! 4 ------ 2 3 31 6,—. 1 ------  _;
Ba i 3; 4 4—5 2 3i 2 1 1 —i -4 1 —i —|
B i 2—L 1 - 2i-r2j—h3l—i
C i-j'-r2M~ ------ i — i— i— j—i

Summa lärjungar ...... i 9 9; 9 —. 9 9 9- 9< 3- ] 5j — j — ■ 1;—j —;
Medelbetyg .............. 4.SS4.834.22: — <1.67:2.22:1.67|1.94jl.w!2.ooil-.4oi —1-- 4.50; -—< —

J ■■ ■ ’ L ; ■ i 1 1 • i ■ J 1 ’ ' i \Antal, lärjungar å real- 1 1 1 ; i 1 1 ‘ | | i
gymnasium, vilka -i } 1 1 j i
erhållit: A — 2 - - - - - 1 — 1■ 1| 1 —'— 1 —•— —.

a 5L 6 - - 2 '5Gb 5! 3------ 6 2' 2i 5 1
AB 2015 ------ 7 4 3 17 3 1 — 3 2' 4i 3 3
Ba i 8 11: • i 7 15 6; 12 7I 4: i 6 4 9 7 8
B i 3 2--- i 3i 11 4 — i— i— 19 2-—i 6 9i

! C i——1— i— 1— i— <—!— 1— j— |-j 2i—i—i li Ij
Summa lärjungar ......  36! 36 —! — j 19; 36 14 36 14 6j — j 36 Ib 14^ 22j 22

1 Medelbetyg .............  LssT-aoj —• —II.71 jl.ssil.54il.ss4.w<l.ssj ”[l.scil.m-I.sojl.soil.sej

16. Tid för lärjungarnas hemarbete.
Overläsningstiden pr vecka har i gymnasiet varit 7—18 timmar, i real

skolan 4:—9 timmar.
Den tid, som lärjungarna i gymnasiets båda högsta ringar ägnat åt enskilt 

arbete, har varit:
i L. II3 30—50 timmar, i R. II3 25—40 timmar, i L. Ill3 20—50 timmar, i 

R. III* 20—50 timmar.

Ur föreningslivet 1947—1948.
Vänersborgs läroverks föräldraförening.
1 samband med ett föräldramöte onsdagen den 18 februari, besökt av över 

200 föräldrar, bildades en föräldraförening inom läroverket. Efter ett inled
ningsanförande av rektor, som bl. a. redogjorde för de problem, som när
mast borde tagas upp till debatt, beslöto de närvarande enhälligt att bilda 
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en föräldraförening- och utsåg-s till styrelsemedlemmar i denna lasarettsöver- 
läkaren Sven Thunström, fastighetsförvaltaren B. Söderström, folkskol
läraren Ragnar Harring, disponenten H. Willners, civilingenjören H. Lund
gren, de båda sistnämnda från Trollhättan, fru Ann Marie Ström, fru Sigrid 
Wahlin, fru Greta Almén, Frändefors, fru Gunborg Magnellsson, Restad, och 
fru Mildred Rosenberg, Västra Tunhem. Vid styrelsesammanträde den 15 
april utsågos till ordförande doktor Thunström, vice ordf.disponent Willners, 
sekreterare fru Ström och kassaförvaltare fastighetsförvaltare Söderström.

Efter styrelsevalet vidtog en två timmars livlig diskussion kring de av rek
tor framförda frågorna om rökförbud, utegångsförbud m. m.

Rektor har sedermera utsänt ett frågeformulär till samtliga föräldrar, vilket 
kommer att läggas till grunden för vidare åtgärder.

Litterära föreningen Runa har under året anordnat sex föreningsmöten, 
en brasafton, en diskussion, en gluntafton till förmån för Europahjälpen och 
en resa till Göteborg med teaterbesök samt som vanligt givit ut ett nummer 
av tidningen Runa. Dessutom planeras ännu ett föreningsmöte. Föreningens 
medlemsantal är oförändrat omkr. 80 ledamöter,

Birgitta Nygren, ordförande, Göran Ramberg, sekr.

Naturvetenskapliga föreningen Omega. Under läsåret har 7 möten hållits: 
Den 15 oktober. Föredrag av lektor Munthe över ämnet “Matematiska troll
konster“. Den 19 november. Besök på Vänersborgs bryggeri och föredrag 
av bryggeriets chef. Den 20 februari. Föredrag av e. o. adjunkt Klingberg om 
“Utdöda djur“. Den 17 mars. Föredrag av lektor Munthe, kallat “En astro
nomisk rapsodi“. Den 9 april. Studiebesök på lasarettets röntgenavdelning 
med demonstration av denna samt föredrag om “Röntgen“ av doktor Thun
ström. Den 20 april. Studiebesök på “Folktandvården“ med demonstration 
och föredrag av tandläkare Dahlberg. Den 21 maj. Avlutningsmöte.

Antalet närvarande medlemmar har varit mellan 20 och 65. Föreningens 
medlemsantal uppgår nu till 96. Per Olof Lundberg, ordf., Sven Alm- 
quist, sekr.

Vänersborg kristliga gymnasistförbund. Förbundet har för närvarande 
omkring 30 medlemmar. Förbundet är anslutet till Sydsvenska avdelningen 
(S. A.) av Sveriges Kristliga Gymnasistförbund.

Höstterminens föreningsmöte började med årsmöte den 10 sept. 1947, var
vid styrelse för läsåret 1947 —48 valdes och Lars Rudolfsson höll föredrag 
om Religiösa drag i modern svensk diktning.

Sedan ha ett flertal bibelstudier och föredrag hållits. De ha i allmänhet 
letts av någon präst eller annan erfaren person. Bland dessa märkas ung- 
domssekr. Brita Gabrielsson, Skara, pastor Bertil Holmstrand, Trollhättan, 
stiftsadj. Sven-Oscar Berglund, Skara. Den sistnämnde höll även predikan 
i Vänersborgs kyrka första söndagen i advent, varvid kollekten, som upptogs 
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av sex K. G. F.-are och uppgick till 327:21 kr., tillföll förbundet. Till sist 
kom julfesten och som värdig avslutning på terminen en nattvardsgudstjänst.

Jullovet innebar dock icke något uppehåll i K. G. F.-arbetet. Den 3 jan. 
avreste nämligen 15 vänérsborgselever till S. M:s vintermöte i Nässjö. Där 
samlades gymnasister från hela södra Sverige för att några dagar få koppla 
av från vardagen och tillsammans med öppna och glada kamrater och erfarna 
ledare tala om livets djupaste problem och höra Gud tala tvärs igenom 
människors fattiga ord. Dessa stora sommar- och vintermöten äro de vik
tigaste leden i K. G. F:s arbete.

Under vårterminen har också ett flertal bibelstudier och föredrag hållits, 
bl. a. av stiftsadj. Olof Ulfvebrand, Herrljunga. Vidare har förbundet under
stött 'bildandet av kristliga realskole- och gymnasistförbund i Trollhättan, 
Lidköping och Strömstad.

Den 19—11 mars hölls gymnasistdagar i Vänersborg med omkring 100 
deltagare från västgötagymnasierna. Säkerligen var det första gången, som 
förbundet anordnat ett möte med så stor anslutning. Ur programmet kan 
nämnas: föredrag av förf. Gunnar Edman, prosten Adolf Kloo och den forne 
vänersborgsgymnasisten missionär Gunnar Helander, bibelstudier, guds
tjänster m. m.

Under terminens senare del ha förekommit föredrag av pastor Erik Johans
son, Trollhättan, en diskussion, en kyrkovandring och en brasafton i läro
verkets sportstuga valborgsmässoaftonen.

Morgonbönerna i skolan ha en dag i veckan letts av talare, som kallats 
av K. G. F. Bo Fjällbrant, ordf.

Vänersborgs läroverks idrottsförening (V. L. I.)
Föreningen är med sin sedan stiftandet högsta medlemssiffra den största 

av skolans kamratföreningar. Verksamhetsåret har varit synnerligen livligt. 
Klubbmästerskap för såväl pojkar som flickor har hållits i allmän idrott, 
varvid i de 50 tävlingarna med sina 311 deltagare en bredd dokumenterades, 
som lovar gott för framtiden. Bland de bättre resultaten kan nämnas Len
nart Freeds 650 cm. i längdbopp' Föreningen deltog i distriktstävlingarna 
i Skara med 21 deltagare, vilka samtliga erövrade finalplatser. Förutom 
Freeds väntade segrar i A-pojkarnas 100 m. och längdhopp noterades också 
en glädjande stafettseger där. Marianne Grönvald vann A-flickornas 80 m. 
överlägset, men diskvalificerades för fellöpning. Vid hösttävlingarna iStock- 
holm deltog föreningen med L. Freed, som kvalificerade sig till längd- 
hoppsfinalen, men på grund av ett missöde ej fullföljde tävlingen. Stafett- 
laget satte nytt skolrekord, men blev oplacerat.

Lagspelen ha noterat triumfer som aldrig tidigare. Sålunda blev skolans 
fotbollslag västsvenska mästare med finalseger över Kristinehamn med 4—!• 
I spel om västsvenska handbollscupen eleminerade gymnasielaget cupfavoriten 
Skara läroverk för att senare efter utmärkt spel och 14—14 vid full tid 
duka under för Hvitfeldtska läroverket, sedermera svenska skolmästare.
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Föreningen har under inomhussäsongen disponerat skolans gymnastiksal 
under 9 veckotimmar, fördelade på gymnastik (4 avd.), bollspel och inom- 
husidrott. Avståndet till idrottsplan (dryga 1500 m.) och hall för bollspel 
(Trollhättan) är ett i de idrottsliga relationerna till grannläroverken kännbart 
handicap, som ej inom överskådlig tid kan väntas eliminerat.

En utslagsturnering om skolmästerskapet i tennis med rekorddeltagande 
gav som mästare Ake Eriksson.

Ur realskolan deltager ett fotbollag i Vänersborgsortens pojklagsserie.
Under höstterminen anordnades en orienteringsträff med livligt deltagande 

kring skolans sportstuga vid Ursand.

Utöver realskolans sedvanliga Luciafest i gymnastiksalen ha tre lekaftnar 
ordnats. Till dessa ha elever i klasserna l5—45 och l4—34 ägt tillträde. 
Härvid har förekommit underhållning, ringlekar, dans, skämttävlingar, ser
vering m. m.

Nöjeskommittén har första lördagen i varje månad anordnat dans i gym
nastiksalen tillsammans med flickskolan. I december och maj hade dessa 
danser karaktären av bal.

Stipendier, premier och understöd. 17.
Under läsåret 1946—1947 hava utdelats stipendier åt 150 lärjungar till ett 

sammanlagt belopp av kr. 52,520, varav statsstipendier kr. 49,365 samt pre
mier åt 89 lärjungar till ett sammanlagt belopp av kr. 889: 35.

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

Läroverkets bibliotek Ig.
har hållits öppet tisdagar kl. 12.25—12.55, onsdagar kl. 15.30—16 och mån
dagar, onsdagar och torsdagar kl. 17—18 samt andra tider efter överenskom
melse.

Sedan förra årsredogörelsen utgavs har bokbeståndet ökats med 218 band. 
Antalet utlånade band har under samma tid utgjort 239, varvid 145 för
medlats från andra bibliotek. Låntagarna uppgingo till 32 personer, varav 
15 lärare vid läroverket, 8 elever och 9 andra personer.

De viktigaste nyförvärven genom gåvor hava mottagits från:
Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skolöverstyrelsen eller annan stats

myndighet: Fortsättning på förut erhållna skriftserier.
Bokförlagen: Läro- och läseböcker.
Västgöta nation i Uppsala: 28 akademiska avhandlingar, Uppsala univer

sitets katalog och en del akademiskt tryck.
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Västgöta nation i Lund, Högskolor, Läroverk och Samrealskolor; Års- 
redogörelser och kataloger.

Rektor E. Lundberg: 15 arbeten i skilda ämnen.
Lektor A. Peterson: 46 „ „ „ „
Prosten G. Helander: Schweiger-Lerchenfeld, Atlas der Himmelskunde, 

Efterkrigstidens samhälle.
Norstedt & Söner: Bengtsson, För nöjes skull.

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

Nyförvärven utgöra 71 band; 15 band hava avskrivits.
Antalet för hemlån utlämnade band har varit 1.766 till 223 olika låntagare.

Mynt- och medaljsamlingen har under året ökats med följande gåvor: 
Av Svenska Akademien: dess minnespenning över S. A. Hedin.

„ Kungl.Vetenskap sakademien: dess minnespenning över Richard Åkerman.

Gåvor.
Vid slutet av vårterminen 1947 skänkte Vänersborgs Rotaryklubb ett bok- 

premium.
Efter mottagandet av den insamling till avskedsgåva åt rektor Lundberg, 

som tidare nämnts, överlämnade rektor Lundberg följande gåvobrev:
“Till högre allmänna läroverket i Vänersborg överlämnas härmed Tvåtusen 

(2.000) kronor i Svenska statens obligationer att utgöra en fond benämd Rek
tor Ernst Lundbergs premiefond. För fonden skola gälla följande bestämmel
ser: Fem sjättedelar av den årliga avkastningen (ev.med lämplig avrundning) 
skall vid läsårets avslutning utdelas som premium åt därav förtjänt lärjunge 
å gymnasiet (oavsett dennes ekonomiska förhållanden) med företräde för den, 
som visat lust och fallenhet för matematisk—naturvetenskapliga ämnen.

Vänersborg den 9 juni 1948.
Ernst Lundberg“.

Den 11 april 1948 mottog läroverkets understöds- och premiekassa en 
gåva på 40 kronor “att vid läsårets avslutning utdelas som premium till en 
förtjänt lärjunge till adj. Reimers, helst i realskolan. Det bör kallas ’Till 
Ivar Reimers minne’“. Givarna voro f. d. kolleger till adj. Reimers i Lek
sand samt samrealskolans nuvarande rektor.

Som på annat ställe nämnts, blev Vänersborgs läroverk bästa skola i “Nü- 
tidsorienteringen utanför läxboken“ och har som pris mottagit ett konstverk 
av Henrik Sörensen. Det pryder nu en vägg i lärjungebiblioteket.

Svenska Turistföreningen har skänkt dels 5 ex. av sin årsskrift 1947, dels 
ett premium bestående i 14 dagars vistelse i Sylarne sommaren 1948.

För samtliga gåvor framföres läroverkets varma och vördsamma tack.
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Nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning budgetåret 1946 
—1947.

1 2 3 4 1 5 6 7 8
Debet Kredit

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

början

Summa inkomster 
av 1

termins- övriga 
avgifter

soumma Summa 
utgifter

Behållning' 
vid årets 

slut
Summa

Byggnadsfonden 
Ljus- och ved

kassan .......

23,825:43

2,801:36

6,738:98

3,910:02

3,738:33

22,270:—

7,476:67

622:05

9.206:92

1,760:02

51,052:08

28,185:81

34,278:28

15,975:67

54,052:08

3,907:98

28,542:31

12,886:73

50,844:35

24,277:83

5,735:97

3,088:94

4,117:75

28,185:81

34,278:28

15,975:67

54,962:10

Biblioteks- och 
materielkassan

Understöds- och 
premiekassan

Summa 37,275:79, 33,485:- 62,641:07'133,401:86 96,181:37 37,220:49 133,401:86

Under budgetåret 1946 —1947 ha följande belopp utgått för underhåll och
tillökning av 

a) boksamlingarna .................... kr. 2,633: 12
b) den övriga undervisningsmateriellen ... „ 5,321:36 
c) inredningsmateriellen .............................. „ 4,932:25

Kap. V. Byggnader och inredning m. m.
Läroverkets byggnadsfråga är fortfarande olöst. I avvaktan på Skolkorn- 19, 

missionens betänkande rörande organisationen av framtidens skolväsen har 
den existerande byggnadskommittén ej ansett sig böra vidtaga några åtgärder. 
En av rektor uppgjord och av kollegiet godkänd P. M. rörande lokalbehovet 
att läggas till grund för utarbetandet av byggnadsprogram för en eventuell 
ny läroverksbyggnad har tillställts nämnda kommitté.

Då lärjunge- och därmed också klassantalet tenderar att kraftigt öka, är 
det högeligen av nöden, att snara åtgärder vidtagas för att bringa byggnads- 
frågan till lösning. Nästa läsår måste läroverket söka få klassrum 
utanför skolan. Redan äro vissa klassrum så till bristningsgränsen fyllda, att 
det knappast kan vara med moderna krav på hygien förenligt att vara så 
trångbodd. Man har sålunda kunnat konstatera ökad mottaglighet för s. k. 
förkylningssjukdomar i de mest överfyllda klassrummen.

Under sommaren 1947 företogos en hel del reparations- och renoverings- 
arbeten. Framförallt blevo alla golv grundligt rengjorda och fernissade eller 
oljade. 1 kollegierummet med angränsande utrymmen anskaffades dessutom 
nya gardinuppsättningar, varjämte möblerna i läsrummet omkläddes och en 
del nya fåtöljer anskaffades. Rektorsexpeditionen ommålades, varjämte helt 
ny möbelutrustning liksom gardinuppsättning anskaffades för detta rum. Vakt-
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mästarens rum har avdelats i två rum med glasväggar emellan.
För att avhjälpa de av såväl kollegiet som skolläkaren under föregående 

år påtalade högst otillfredsställande belysningsförhållandena insattes under 
sommaren ny armatur i samtliga korridorer, varjämte som ett provisorium 
starkare lampor insattes i klassrummen. Efter verkställda Ijusvärdesunder- 
sökningar installerades under hösten på prov lysämnesrör i kollegierummet, 
sknvsalen och tre klassrum. Lokalstyrelsen har beslutat ur byggnadsfonden 
anslå medel, för att under instundande sommar lysämnesrör må kunna instal
leras i samtliga klassrum och i en del av institutionslokalerna.

Den för undervisningen i slöjd för gossar upplåtna byggnaden å Söder
gatan har under vinterlovet undergått en grundlig reparation. Sålunda har 
inlagts helt nytt golv vilande å ordentlig trossbotten, väggarna ha beklätts 
med bräder, varjämte en avbalkning gjorts för kapprum. Ny ytterdörr och 
tvättställ ha även anskaffats. Hela slöjdlokalen har målats i ljus färg, och 
ny armatur har installerats. Under sommaren skall nya fönsterbågar med 
stora fönsterrutor insättas.

Ett större antal bänkar av modern typ ha beställts för att ersätta de gamla 
dubbelbänkarnå, men leveransen har på grund av eldsvåda blivit avsevärt 
fördröjd.

Kap. VI. Tillsyn, examina och års- 
avslutning m. m.

20. Inspektion m. m.
Eforus, biskopen Gustaf Ljunggren har under läsåret besökt läroverket och 

därvid åhört undervisningen. Inspektor, prosten Gunnar Helander har vid 
flera tillfällen övervarit morgonbönen, varvid han några gånger själv lett 
andaktsstunden.

Föräldrar och målsmän voro inbjudna att besöka läroverket och taga del 
av undervisningen den 17 och 18 februari. I samband härmed hölls den 18 
februari ett av över 200 personer besökt föräldramöte, varvid, såsom nämnts 
ovan sid. 20, en föräldraförening bildades.

21. Inträdesprövningar.
Vid slutet av vårterminen och början av höstterminen anmälde sig till 

prövning till klasserna 1° och l4 109 inträdessökande. Av dessa godkändes 
till klass l4 63 och till klass 14 27.

Från flickskola intogos efter prov 4 elever i ring F och 1 i ring L. I4, 
samt i olika realskoleklasser 3 elever, Från annat allmänt läroverk intogos 
utan särskild prövning 72 elever, av vilka 54 efter avlagd realexamen intogos, 
i ring F, där jämväl 8 elever intogos efter prövning. 5 elever ha under läs
året överflyttat från andra läroverk.
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För bedömande av de vårterminen 1948 inträdessökandes lämplighet för 
inträde i realskolan har sedvanligt sammanträde mellan avlämnande och mot
tagande lärare ägt rum.

Student- och realexamen.
Studentexamen: Vårterminen 1947 anställdes muntlig prövning den 28, 29 

och 30 maj, varvid som censorer fungerade professorerna K. Dahr och B. 
Hanström, lektorn C. G. Larsson och professorn emeritus E. Löfstedt. Som 
examensvittnen närvoro inspektor prosten G. Helander, disponenten H. Will
ners och taxeringsintendenten G. Hjorth, f. d. landskamrern C. Malm och 
landstingsdirektören H. A. Hårde. I proven deltogo 45 lärjungar, varav 9 
å latin- och 36 å reallinjen. Samtliga godkändes.

Innevarande vårterminen ha i de skriftliga proven deltagit 52 lärjungar, 11 
å latin- och 41 å reallinjen. Av dessa förklarades samtliga utom 2 lärjungar 
å reallinjen berättigade att undergå muntlig prövning. Sådan ägde rum den 
18, 19 och 20 maj, varvid som censorer fungerade lektorn C. G. Larsson, 
professorn J. Malmqvist, lektorn E. Wistrand, f. d. förste bibliotekarien A. 
B. Carlsson, professorerna K. Dahr, B. Hanström och A. Wifstrand.

Som examensvittnen närvoro inspektor, prosten G. Helander, lasarettsöver- 
läkaren S. Thunström och kyrkoherden F. Nilsson, tandläkaren C. O. Oberg 
och taxeringsintendenten G. Hjorth. I proven deltogo 50 lärjungar, varav 
11 å latin- och 39 å reallinjen. Av dessa godkändes samtliga utom 3 på 
reallinjen.

Realexamen: Innevarande vårtermin ha i de skriftliga proven deltagit 46 
lärjungar, varav å allmänna linjen 37, 27 från fem- och 10 från fyraårig real
skolelinje, samt å handelslinjen 9. Av dessa godkändes å allmänna linjen 
23 från fem- och 9 från fyraåriga linjen samt å handelslinjen 7 lärjungar. 
Den muntliga prövningen ägde rum den 25 maj, varvid av de deltagande 39 
lärjungarna samtliga godkändes.

Dessutom hade till läroverket hänvisats 35 privatister, för vilka de munt
liga proven ägde rum den 25—29 maj inför särskilt förordnad examens
nämnd.

Fyllnadsprövningar ha under 1947 ägt rum i följande ämnen:
efter avlagd studentexamen: i kristendomskunskap 2; modersmålet 6; tyska 

21; engelska å latinlinjen 8, å reallinjen 5; franska å latinlinjen 2, å real
linjen 18; filosofi 4; geografi 5; matematik å latinlinjen 12, å reallinjen all
män kurs 21, specialkurs 10; biologi med hälsolära 12; fysik å latinlinjen 1, 
å reallinjen 10; kemi 14; teckning 2;

efter avlagd realexamen: 1 i vardera ämnena modersmålet, tyska, engelska, 
franska, matematik, fysik, kemi och teckning.

Prövningar för behörighet att undervisa i främmande språk i folkskolan 
ha skett med 4 folkskollärare.

22.
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23. Årsavslutning.
Uppvisning- i musik ägde rum torsdagen den 29 april och i gymnastik 

onsdagen den 12 maj.
Offentlig årsavslutning äger rum i aulan torsdagen den 10 juni kl. 10.
Till övervarande av årsavslutningen får jag inbjuda läroverkets eforus, 

dess inspektor, som lovat förrätta avslutningen, ledamöterna av Stadsfull
mäktige och av läroverkets lokalstyrelse, elevernas föräldrar och målsmän 
ävensom andra för läroverket och bildningen intresserade personer.

24- Kap. VII. Övriga meddelanden.
Inträdesprövningar till första klassen av femårig och fyraårig realskola äga 

rum den 10—12 juni med början torsdagen den 10 juni kl. 13.
Inträdes- och flyttningssökande vid höstterminens början skola muntligen 

eller skriftligen anmäla sig på rektorsexpeditionen senast onsdagen den 18 
augusti. Prövningarna börja måndagen den 23 augusti kl. 9. Ordning för 
proven kommer att anslås lördagen den 21 augusti.

Kollegium hålles måndagen den 23 augusti kl. 8.15.
Allmänt upprop med läroverkets elever äger rum fredagen den 27 augusti 

kl. 13. Höstterminen kommer att pågå till tisdagen den 21 december. Vår
terminen börjar tisdagen den 11 januari kl. 12 och slutar onsdagen den 8 
juni.

Rektorsexpeditionen hålles under sommaren öppen onsdagar kl. 10.30—11.30.

Bo V:son Lundqvist.




