
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


REDOGÖRELSE
för

Högre Allmänna Läroverket

i

VÄNERSBORG

Läsåret 1948—1949

Vänersborg 1949
vanersborgs boktryckeri (f. berg)



REDOGÖRELSE
för

Högre Allmänna Läroverket

VÄNERSBORG

Läsåret 1948—1949

vanersborg 1949
vanersborgs boktryckeri <f. berg)



GUNNAR HELANDER SVEN DANELL

Under det gångna läsåret har inspektorsskifte ägt rum.
Prosten Gunnar H. A. Helander, som sedan deri 27 augusti 1930 varit läroverkets inspek

tor, beviljades av Eforus begärt avsked från inspektoratet från och med den 1 maj 1949. I 
nära 19 år har prosten Helander sålunda haft högsta uppsikten Över detta läroverk. Med 
stort intresse har han städse följt arbetet inom skolan, och ofta har han varit närvarande vid 
kollegiets sammanträden, varigenom han noga kunnat följa skolans angelägenheter. Såväl hans 
tal vid årsavslutningarna som de många morgonböner han hållit ha röjt hans varma känslor 
för den studerande ungdomen.

När prosten Helander nu ansett sig böra frånträda inspektoratet, är det läroverket ange
läget, att utöver den hyllning, som ägnades honom efter den av avgående inspektor förrättade 
morgonbönen den 30 april — betyga honom sitt varma och vördsamma tack för de gångna 
åren och för den osvikliga välvilja han visat läroverket.

I den sålunda uppkomna ledigheten har Eforus till inspektor från den 1 maj 1949 behagat 
förordna e. o. hovpredikanten, kyrkoherden i Västra Tunhem Sven I. Danell. Såsom son till 
läroverkets förre eforus, biskopen Hjalmar Dahell, har vår nye inspektor fått ett värdefullt 
arv att förvalta, och han kan dessutom bygga på en rik livserfarenhet från vitt skilda sam
hällsförhållanden. Med stor glädje och de bästa förhoppningar hälsar därför läroverket sin 
nye inspektor.



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 bestått av ringarna L. I och L. II, och komma 
övriga klassavdelningar att successivt återupptagas.

Kap. I. Undervisningen.
Lärotider.

Höstterminen började med inträdes- och flyttningsprövningar måndagen 1. 
den 23 augusti kl. 9 Joch med allmänt upprop fredagen den 27 augusti 
kl. 13, varpå den egentliga undervisningen tog sin början den 29 augusti 
kl. 8.15 och slutade lördagen den 18 december kl. 11.40. Avslutningen ägde 
rum den 21 december kl. 10.

Vårterminen började tisdagen den 11 januari med allmänt upprop 
kl. 12, varefter undervisningen omedelbart tog sin början; den är ämnad att 
fortgå till fredagen den 3 juni kl. 11.40.

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

den 22 och 23 oktober, den 22 november, ett längre mitt-terminslov den 
14—19 februari, åvägabragt genom att 3 allmänna lovdagar, 1 friluftsdag och 
2 lovdagar från pingsthelgen sammanslogos, samt den 26 mars.

Timplan.
Läroverkets timplan har överensstämt med den för de allmänna läroverken 3. 

gällande normalplanen. Kvarsittarna i klass 3°, som haft tyska som första 
språk, fingo under höstterminen extra undervisning i engelska under 4 vec
kotimmar, och som kompensation befriades de från 4 veckotimmar tyska. 
Då det under läsårets första veckor visade sig, att de elever, som valt han
delslinjen och kommit från klass 24, omöjligen kunde följa med undervis
ningen i tyska i klass 45 H, fingo dessa elever från 1 oktober till läsårets 
slut extra undervisning i tyska under 2 veckotimmar för att genom särunder- 
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visning- söka hinna förvärva likvärdiga kunsakper med kamraterna från klass 3°. 
Samläsning har under läsåret ägt rum i följande utsträckning:
L. II4—L. Is i kristendomskunskap, modersmålet, engelska, tyska och geografi, 
44 a—44 H i modersmålet, engelska, tyska och geografi,
48 b—45 H i modersmålet, engelska, tyska, geografi och matematik, varvid 

dock elever från förra läsårets klass 24 undervisats i engelska och tyska till
sammans med klass 34 med undantag för ovan nämnda undervisning i tyska.

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

I5 (del I: 1 sid. 5- 51), 23 (del I: 1 sid. 52—133), l4 (del I: 1 sid. 28 
—51 och 94—133), 35, 24 (del I: 2 sid. 5—68), 45, 34 (del I: 2 sid. 
69—146), 55, 4‘ (del II).

Steen, Israels historia och Jesu liv: L. I4.
Ahlberg, Religionshistorisk översikt för läroverken: L. II4, I3 (sid. 6—14, 28 

—30, 50—57), II3 (sid. 16—28).
Ahlberg, Den kristna världs- och livsåskådningen: III3.
Johansson-Liedgren, Kyrkohistoria för gymnasiet: L. IP. I3 (t. o. m. sid. 124), 

IP (sid. 125-264).

Modersmålet.
Celander—Oterdahl, Saga och sanning: l5, (del 1), 2:> (del 2), 35, 24 (del 3).
Rebbe, Svensk språklära för realskolan: Is, l4 (de med * och ** utmärkta 

paragraferna).
Rydberg, Svensk språklära: 25 — 45, 21, 3*.
Rebbe-Fischer, Exempelsamling till inövande av svenska satsläran och skilje

tecknens bruk: l3—43, l4—34.
Kabner-Victorin, Svensk rättskrivningslära: l5, 2ä, l4.
Snoilsky, Svenska bilder 35, 24. ■
Runeberg, Fänrik Ståls sägner 2°, l4.
Rydberg, Singoalla: 43.
Strindberg, Hemsöborna: 45, 34.
Siwertz, Mälarpirater: 45, 34, R. I3.
Hj. Bergman, Swedenhielms: 34.
Mjöberg, Svensk läsebok: 4r>, 55, 34, 44.,
Steffen, Isländsk litteratur i urval: 5°, 4l, L. IP, L. F, L. IP.
* Segerström, Dansk och norsk läsebok: 5", 44.
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Alving, Svensk litteraturhistoria: L. II4, I3 (sid. 7—194), II3 (sid. 194—360) 
III3(sid. 360—470).

Mjöberg, Svensk litteratur: L. II4, I3 (del I: i), II3 (del I :a), III3 (del II). 
Tideström, Lyrik från vår egen tid: L. II4, I3—III3.
Ideforss, Vårt modersmåls liv och utveckling: L. II4, l3, III3.
Ek och Mjöberg, Fornsvensk litteratur: L. II4, I3.
Mjöberg, Ur reformations- och stormaktstidens litteratur: L. II4, I3.
Homeros, Iliaden och Odysséen (ML F 21): L. I4.
Shakespeare, Hamlet L. II4, L. I3, R. I3 b.

„ Köpmannen i Venedig: R. I3 a.
Moliere, Den Girige: L. II4, L. I3, R. I3 b.
Holberg, Jeppe paa Bjerget: L. II4. I3.
Björnson, Synnøve Solbakken: 1I3.
Strindberg, Tre noveller ur Svenska öden och äventyr: L. I4, R. I3.

„ Mäster Olof: III3.
„ Gustav Vasa : R. Ill3 a.

Runeberg, Kung Fjalar: R. III3 a.
Dansk Læsning (Skolradions programhäfte nr 85): R. I3.
Atterbom, Lycksalighetens ö (Wallén och Bendixson): II3.
Tegnér, Fritjofs saga: L. I4, II3.
Almqvist, Det går an: II3.

„ Folklivsberättelser: II3.
Bengtsson, Röde Orm I: L. I4.

Av Rydberg, Heidenstam, Fröding och Karlfeldt har i sista ringen ett be
tydligt större antal dikter genomgåtts än de i Mjöbergs antologi upptagna.

Latin.
Ahlberg, Latinsk grammatik: L. III3 (rep.)
Tidner, Latinsk språklära: L. I4 (formläran; valda partier av syntaxen i an

slutning till texterna), L. II4 (formläran rep.; av syntaxen kasusläran, ad
jektiv och pronomina, valda partier av tempus- och modusläran), L. I3 
formläran; syntax §§ 76—120, f. ö. i anslutning till texterna), L. II3 
(formläran rep.; syntax § 121—slutet).

Pontén, Latinsk läsebok för nybörjare: L. I4, L. I3.
Pontén, Latinska författare i urval. I Poesi: L. III3 (VergiBus, urval ur Aenei- 

dens fjärde bok, v. 424—705 = c. 200 vers; Horatius, 504 vers). — 
Il Prosa, första avd.: jL. I4 (Cornelius Nepos, Cimon och Hannibal, s. 
83—93), L. II4 (Caesar, De bello Gajlico s. 3—19, 37—53 jämte kur- 
sivläsning), L. I3 (Cornelius Nepos, Hannibal, 8 s.; Caesar, De bello Gal
lico s. 3—10), L. II3 (Caesar, De bello Gallico s. 47—57).

Livius, urval av texter om M. Porcius Cato, utg. av Söderström: L. II3 (s. 
7—41 30 s.).

Livius, Urval ur böckerna XXI och XXll av Lindstam: L. III3 (s. 42—54).
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Cicero, Talet om Pompeius’ överbefäl i kriget mot Mitridates, utg. av Sö
derström: L. IIP (33 s.).

Ovidius, Metamorfoser i urval av Risberg: L. IP (Pyramus et Thisbe, Or
pheus et Eurydice, Orphei mors - c. 200 vers; därjämte kursivläsning).

Vergilius, Aeneiden i urval av Risberg: L. IF (c:a 600 vers ur böckerna I 
och II).

*Lhomond-Holzer, Urbis Romae viri illustres: L. Il4 (kursivläsning).
*Hårleman, Exercitia prima Latina: L. F (kursivläsning).
*Edmar, Exercitia Liviana: L. IF (kursivläsning).
*Iustinus i urval av Blom: L. IIP (kursivläsning).
^Curtius, ed. Vogel: L. IIP (kursivläsning).
Pontén, De latinska översättningsproven i studentexamen: L. IF, L. III3.
Söderström, Romersk fornkunskap: L. IF (delvis), L. IIP (avslutad).
Ahlberg—Lundqvist-^-Sörbom, Latinsk-svensk ordbok: L.F, L. IF, L.F—L.IIP.
*Cavallin, Latinskt skollexikon.
*Heikel, Kortfattad latinsk-svensk ordbok.
Düring, Latinets 1500 vanligaste ord: L.IF,

Engelska.
Björkhagen, Engelsk nybörjarbok: l5 (st. 1—30), 28 (st. 20—60), l4 (st. 1 

—34), 24 (st. 33—55), 3s—5s, .3*, 44 (boken avslutad).
Hammarberg och Zetter ström, Kortfattad engelsk skolgrammatik: 35, 5’, 34, 

44, L. F, L. IF, P—IIP.
Löfgren, Engelsk grammatik: 23, 45, V, 24.
Zetterström, Översättningsövningar till engelska utg. av Redin: 25—55, 34, 4‘ 

L.F, P.
Björkhagen, Engelsk läsebok för mellanstadiet: 3®, 48 (sid. 1—25), 34 (sid. 

1—15),.5% 44 (sid. 1—40), L. F (sid. 1—75), L IF, P(sid. 75-150).
Bennett, The Grand Babylon Hotel: L. IF.
Oppenheim, The Amazing Quest of Mr. Ernest Bliss : R. IIs.
Redin—Ernolv, England and the English: R. IIP.
Proctor: An Introduction to English Literature: L. III3.
Bergener, Engelsk vokabelsamling: R. III.
Stern, Engelska handelsbrev: 4° H (sid. 1—24), 44 H (sid. 19—35).
Hårlock, Skriftliga uppgifter för studentexamen i engelska språket: R. II3,

Kärre, Lindqvist, Nöjd och Redin, Engelsk-svensk ordbok. Skolupplaga: 
5B, 44, L. F, L. IF, F—IIP.

Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Skolupplaga: 5®, 44, L. F, 
L.IF, F, R.IP—R.1IF.

Wenström och Hårlock, Engelsk-svensk ordbok. Fickupplaga: 5®, 44, L. F, 
L.IF, F—IIP.

Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Fickupplaga: 5®, 44, L. I4, 
L.IF, F—III3.
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Tyska.
Hjorth, Förkortad tysk grammatik, omarbetad av Lide: 3°—55, 24—44, L. I4, 

L. II4, I3.
Lide, Tysk nybörjarbok: 3°, 24, 34.
Lide, Tyska oversättningsövningar i ansl. till Tysk nybörjarbok: 35, 24 34. 
Löf berg, Oversättningsövningar till tyska för realskolan: L. I4, L. II4, I3. 
Danielsson, De tyska översättningsproven i realexamen: 55, 44 A, 44 H.
Widbeck, Tyska affärsbrev för praktiska mellanskolor och högre folkskolor: 

44 H.
Björnsson—Klingemann, Från och till tyska, I: 45, R. I3 a; del II: L. Il4, L. I3, 

R. I3 b.
Dircks—Wigardt, Kunterbunt: 3a b—56, 34, 44, L. I4.
Kästner, Emil und die Detektive: L. II4, I3.
Georg, Geschichten aus dem Alltag: L. II4, L. I3, R. I3 a, II3, L. III3.
Keller, Kleider machen Leute: II3.
Lannert—Dircks, Deutsche Charakterbilder: II3 (kursivt), III3.
Bjerre, Deutsche Texte für die Obers tufe: III3 (kursivt).
Valda dikter av Goethe, Schiller och Heine: L. II3, L. III3.
Hoppe, Tysk-svensk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Reutercrona: 35—55, 

24—44, L. I4—L. II4, I3—III3.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Hildebrand: 3°—5% 

24—44, L.P—L. II4, P—IIP.

Franska.
Biller, Kortfattad fransk skolgrammatik: R. I3—R. III3.
Biller, Fransk elementarbok: 55, 44, L. I4 (avslutad).
Strömberg, Franska för nybörjare: 45, 34, (sid. 1—75).
Biller och Thorn, Fransk språklära: L. 1113.
Hultenberg Fransk grammatik i kortfattad framställning: 45, 34, 5°, 44, L. I4, 

L. II4, L. I3, L. II3.
Edström—Thorn—Biller, Hundra franska studentstilar: L. Ill3 (35 st.). 
Strömberg—Sund, Franska oversättningsövningar: L.I3 (20 st.), L. II3 (25 st.). 
Edström, Lectures fran^aises II: R. Il3 (100 sid., delvis kursivt), R. III3 (av

slutad).
Labiche, Le voyage de Monsieur Perrichon: R. I3.
Hugo, Les misérables: R. I3.
Biller, La vie franchise: L.I3.
About, Le roi des montagnes: L. II3.
Bouvier—Westman Ostrogorsky, Prosateurs frangais modernes: L. IIP.
Daudet, Lettres de mon moulin: L. Ill3 (50 sid., kursivt).
Francke—Thorn, Fransk vokabelsamling: IIP.
Schultess, Fransk-svensk ordbok- Fickordbok: R. IP, R. IIP.
Vising, Fransk-svensk ordbok: L. IP, L. III3.
Hammar, Svensk-fransk ordbok: L.IP, L. III3.
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Spanska.
Munthe, Kortfattad spansk språklära: II3.
Munthe, Spansk läsebok (sid. 5—20, 25—30, 46—60): II3.
Åkerlund, Spansk—svensk ordbok: II3.

Historia med samhällslära.
Odhner—Westman, Lärobok i fäderneslandets historia: 25 (sid. 1—123), l4 

(sid. 1—66), 3s (sid. 127—198), 2‘ (sid. 66—184), 4® (sid. 199—256), 34 
(sid. 184—256). 5°, 44 (repetition av nya tidens historia).

Jacobson—Erlandson, Lärobok i allmän historia för realskolan: l5 (sid. 1— 
88), 25 (sid. 88—161), l4 (sid. 1—119), 35 (sid. 161—195), 2; (sid. 120 
—178), 4° (sid. 196— 266), 34 (sid. 178—266), 56, 44 (repetition av nya 
tidens historia).

Falk—Tunberg, Lärobok i svensk historia för gymnasiet: L. II4 (sid. 1—124), 
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. II4 (sid. 118—227), L.I3 (sid. 1—191), R. Is (sid. 1—145), 
L. II3 (sid. 198—291), R. II3 (sid. 146—291), III3 (sid. 291—388 samt re
petition av viktigare partier av nya tidens historia).

Herlitz, Svensk samhällslära: III3.
Bolin—Carlsson, Historisk atlas: 1B—53, l1—44, L. I4— L. IP, I3—III3.

Geografi.
Moberg-—Näsmark, Skolgeografi I: 1° (sid. 27—118), l4 (sid.27—-166).
Carlsson—Rönnholm—Moberg, Skolgeografi I: 2® (sid. 92—156), 33, 24 (sid. 

157^230), 4^ 3* (sid. 230—325).
Moberg—Näsmark, Skolgeografi II: 5”, 44, L. I4 (sid. 1—169), L. II4, I3 (sid. 

171—312).
Nelson och Stolpe, Geografi för gymnasiet II: ll3 (sid. 1—116), III3 (sid. 

, 117—235). ■.
Jonasson—Åstrand, Ekonomisk geografi med varukännedom: 45 H (sid. 1— 

75), 44 H (sid. 76—136).
Diercke, Skolatlas: 1“—55, l4—44, I3—III3.
Roth, Geografisk atlas för de allmänna läroverken: l5—5B, l4—L. I4, L. II4, 

I3-III3.

Filosofi.
Larsson—Nyman, Psykologi: II3.
Aspelin, Logik: IIIs.
Aspelin, Filosofiens historia: III3.

Matematik.
Rendahl, Wahlström och Frank, Räknebok för realskolan: 1° (del I. A ex. 

1—788), 25 (del I.A ex. 789-1264), 1* (del IB), 3®, 24 (del II, ex. 1 
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—499), 45, 3* (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. II3 (kap. 
11 och 14 delvis), R. III3 (kap. 15—16).

Hedström och Rendahl, Algebra och planimetri för latingymnasiet: L. II3 
kap. 1—9, 14—15), L. Ill3 (kap. 12-13).

Asperén, Kortfattad lärobok i geometri för realskolor, omarb. av Eriksson: 
35, 24 (kap. I—VII), 45, 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. 

B. Latinlinjen: L. IIIs.
Ohlon, Inledning till funktionslära och plan analytisk geometri: R. II3, allm. 

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

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

Josephson, Rymdgeometri för gymnasiet: R. III3.
Hedström och Rendahl, Tabeller för realexamen: 5“, 44, L. F.
Hedström och Rendahl, Räknetabeller för läroverken: 5°, 44, L. III3, R. I3 

—R. III3.
Rydberg-Wahlström, Matematiska uppgifter givna i studentexamen på real

linjen: R. II3, R. Ill3 (valda exempel).

Biologi med hälsolära.
Bohlin, Lärobok i biologi för realskolan, mellanskolor och flickskolor: 34 

(del I sid. 207—254, del II sid. 30—84, 141—167), 4° (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: l5—45, l4—34.
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Zoologi för realskolan: l5 (sid. 1—65), 25 

(sid. 65—147), l4 (sid. 1—113), 35 (sid. 148 - 217), 24 (sid. 113----- 217).
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Cellen och människokroppen jämte hälso

lära: 55, 44 A, L. F.
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Utvecklingslära och ärftlighetslära: III3.
Borg, Biologi för det differentierade gymnasiet, del I: IF (sid. 1—226), III3 

(repeterad).
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Fysiologi för det differentierade gymnasiet: 

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

25 (sid. 30—56), 3s (Familjerna Compositæ, Umbelliferæ och Amen- 
taceæ), l4 = 1B + 2B.

Böös—Falck, Kryptogamer jämte en kort översikt av växtrikets utveck
ling: II3.

Växtinsamling: till 2° 25 växter,
till 3s ytterligare 25 växter,
till 4° ytterligare 20 växter,
till 24 30 växter,
till 34 ytterligare 40 växter.
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Fysik.
Beckman och Wetterblad, Fysik, läro- och läsebok för realskolan: 3°, 24 

(del I), 4B, 3*A (del II), 4SH (del II, delvis), 55, 41, L. IP(deI III).
C. Bergholm, Lärobok i Fysik: R. 13 (del l—II till § 43, Luftens fuktighet), 

R. II3 (del II resterande samt del III och del IV till optiska instrument) 
R. Ill3 (del IV resterande samt 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: 4’’, 3‘A (del I), 43H (del I, delvis) 5°, 

4' (del II).
Moll—Starck, Lärobok i kemi för realgymnasiet R. I3 (uppl. 3 sid. 1 -120), 

R. II3 (uppl. 2 sid. 95—195), R. Ill3 (uppl. 2 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. IIP. :

Bokföring.
Ramstedt och Schenke, Praktisk bokföring: 4° H (sid. 1—70), 44 H (sid. 71 

—120. utom uppgift V).
Holmqvist, Svenska handelsbrev (uppl. 7): 44 H (valda brev).

Handelsräkning.
Larsson, Handelsräkning: 4l H (sid. 1—140, urval.).

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

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

laga B: 46 H (sid. 1—30), 44 H (rep.).
Övningar på handelstext, samma utg.: 44 H.
Förkortningar för affärsbrev och handelsbetonad allm. text, samma utg.: 44 H.
Specialförkortningar för handelskorrespondenter etc., utg. av Olof Melin: 44H.

Maskinskrivning.
Appelherg, Lärobok i maskinskrivning: 45 H.
*Förskrift för undervisningen i maskinskrivning vid Stockholms stads han

delsskola: 44 H.
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Välskrivning.
Holmquist, Metodiska skrivövning-ar, del I och II: l6 (skrivning- av större 

och mindre stil). 25 (fortsatt skrivning- av större och mindre stil samt 
rubrikstil). Övningar på svarta tavlan.

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

fantasiteckning, textning med stenstil eller rundskrift, färgläggning med 
vattenfärg); 3°, 24, 4®, 34 (övning i frihandsperspektiv, färgläggning och 
skuggning, pennteckning och linearritning); 5®, 44 (perspektivritning och 
färgläggning, reklamteckning, stilhistorisk teckning och pennteckning 
samt textning); I3—III3 (linearritning, svårare övningar i perspektiv-, 
blyerts- och kolteckning, färgövningar i pastell och vattenfärg, frivilliga 
övningar i olja efter naturen och plansch).

Linearritning: Henriques, Lärobok i geometrisk ritning: 3®, 24 (kap. I—II) 
4®, 34 (kap. III § 1—3), 5®, 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).

Antalet teckningsavdelningar har utgjort 20. Gemensam undervisning har 
förekommit i följande utsträckning: L. III3 och R. III3 fl.; L. I4, L. II4 och R. I3 
fl., L. II4 och R. I3 g.; R. II3 b fl. och 3® a, 44 A och 44H; 4® a och 4® b.

Övriga klasser och ringar ha undervisats skilda.

Musik.
Erlanson—Körling—Österberg, Sångboken: 1®, 2®, l4.
* „ „ „ , Körsångboken, II: 3®, 24, 4®, 34.
*Sjung, svenska folk. 1®—4®, l4—34, II4, I3—III3.
Berg m. fl., Svenska skolkvartetten, I: II4, I3—III3.
* „ II: US I3—IIP.
Sandberg—Norrländer, Elementarbok i musik: 5®, 44, L. I4.

Gymnastik med lek och idrott.
De manliga eleverna ha varit indelade i 7 gymnastikavdelningar med sam

mansättning och storlek under höst- (vår-) terminen enligt nedanstående plan:
Avd. 1: Klass 1° ................................................. 55 (55)

„ II: „ 2® och 14....................................... 57 (53)
„ III: „ 3® och 24....................................... 49 (48)
„ IV: „ 4®, 34 och 44 ................................. 40 (39)
„ V: „ 5®, ring L. II4 och I3 ..................... 51 (48)
„ VI: Ring II3 ................................................. 44 (45)
„ VII: „ III3 ................................................. 37 (37)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade manliga elever var 
under höst- (vår-)terminen 16 (20).
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De kvinnliga eleverna ha varit indelade i 6 gymnastikavdelningar med sam
mansättning och storlek enligt nedan:

Avd. I: Klass 1® och 2®........................... .......... 58 (58)
„ II: „ l4, 3® 24......................................... 43 (45)
„ III: „ 4® och 34 ..................................... 44 (41)
„ IV: „ 5®, 44 och ring L.I4....................... 25 (25)

V: Ring L.IP och I3 ...:............................ 34 (32)
VI: „ II3 och III3................................... 46 (44)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade kvinnliga elever var 
under höst- (vår-)terminen 10 (9).

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 2 (2) manliga och 12 
(12) 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 1°, 2° och 4® H.

Frivillig undervisning har meddelats i klasserna 1®—3!>, l4 —34 samt ring 
L. II4 med övningar i riktning, gradhyvling, putshyvling, borrning, gradning, 
tappning, sinkning, slitsning, kantstötning, filning, slipning och ytbehandling. 
Lärjungarna ha förfärdigat skärbräden, skålar, bordtennisrackets, ishockey
klubbor, serveringsbrickor, större och mindre bord, skidor, bokhyllor, tid- 
ningsställ, badbåtar m. m. samt reparerat från hemmet medtagna föremål.

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 samt prydnadssöm.
3®, 21 stoppning på maskin, måttagning, tillklippning, maskinsöm på bomulls

tyg, klädsöm samt prydnadssöm.
Antalet avdelningar har utgjort, en avdelning för varje klass. Dessutom 

har frivillig undervisning meddelats 2 veckotimmar åt 30 elever i klasserna 
1®, l4, 3®a och 2*.

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

lära med materiallära, hemmets och yrkets hygien och hemmets eko
nomi : 4®, 3‘.
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Teoretisk undervisning: Näringslära med förbränningslära i anslutning till 
receptgenomgång; Hemvårdslära jämte hemmets ekonomi.

Praktisk undervisning: Tillagning av enklare maträtter, bakning av jäsdegar 
samt enklare kaksorter, konservering, dukning, servering och rengöring.

Nya läroböcker.
Lokrantz, Gunnar, Litteraturen i Sverige och grannländerna i klasserna 54, 

44 i stället för Mjöberg, J., Svensk läsebok för real- och flickskolans 
högre klasser.

Strömberg, Edvard, Franska för nybörjare i klasserna 4°, 34 och därefter 
successivt i följande klasser i stället för Biller, G., Fransk elementarbok.

Aspelin, Gunnar, Lärobok i filosofiens historia samt lärobok i logik i ring
II3 och därefter successivt i följande ring i stället för Larsson, H., Filo
sofiens historia samt Logik.

Bergholm, Carl, Lärobok i fysik för gymnasiet, I—V, i ringarna I3 och II3 
och därefter successivt i följande ring i stället för Moll—Rudberg, 
Lärobok i fysik, I—V.

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

minen och 5 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
åkning, orientering, terränglekar, bad, utfärder med eller utan cykel, studie
besök, bl. a. i Borås samt vid fiskodlingsanstalten i Trollhättan, utställningen 
“Atomåldern“ i Göteborg och Västgöta flygflottilj i Såtenäs, trafikundervis
ning samt fjällfärd till Duved.

Enskilt arbete 6.
jämlikt läroverksstadgans § 9 har utförts i följande ämnen.
L. II3: Kristendomskunskap (1 lärjunge), engelska (5), franska (9), historia 

med samhällslära (1), matematik (3), teckning (1).
R. II3: Kristendomskunskap (3), Modersmålet (2), engelska (1), historia med 

samhällslära (1), geografi (1), matematik (20), biologi med hälsolära (17), 
fysik (2), kemi (5), musik (2), gymnastik med lek och idrott (1).

L. Ill3: Kristendomskunskap (1), latin (1), tyska (1), franska (3), matematik 
(4), gymnastik med lek och idrott (1).

R. III3: Modersmålet (12), engelska (6), tyska (4), franska (1), historia med 
samhällslära (2), matematik (1), geografi (1), biologi med hälsolära (5), 
fysik (1), teckning (4), gymnastik med lek och idrott (1).
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7. Uppgift om antal deltagare i frivillig ondervisning
samt i korsång m. m.

Ämnen
T,, t : Höstterminen Vårterminen i
iKiasser ocn ringar

g- : fl. fl. 1

Frivillig franska............ ■ ■■ 45 i 12 26 10 i 25 i
..... : 55 : 14 i 5 14 6
..... : 3‘ 1 7 5 7 ' 5 i
..... 44 .7! 5 5 ■ 4 i

Frivillig teckning ........ .....1 Gymnasiet 17 t 28 Xj 28 :
Elementarsång ......... ..... ■ l6, l4 72 i 50 . 73 ’ 49 ;
Körsång, lägre avd...... ..... : 35, 21, 45, 3' : 11 i 51 8 i 51 1

» högre „ .... i 67 46 68 : 42 :
Musikteori ............. 55, 44, L.I4 i 27 25 27 : 26 i
Slöjd för gossar, oblig.. ..... i Is, 2% 45 H i 106 ; — 106 ■ — i

„ „ „ , friv. .....Ll5—46, P, 2\ L.IF 41 ; 551
Slöjd för flickor, oblig. ..J I5, 2®, V, 3s, 2* ! — 103 101 i

„ „ „ , friv. ..... i 1\ 2®, P, 3® ( — i 29 -- : 29 '
Hushållsgöromål ........ 4L 3l — i 39 .. X.J 36 :

I instrumentalmusik ha under läsåret deltagit 14 elever, varav i violin
spelning 5, i pianospelning 5 och i orgelspelning 4.

Antalet deltagare i läroverkets orkester har varit 18. Den besättning, som 
därvid kommit till användning, har varit: första violin, andra violin, violon
cell, kontrabas, flöjt, klarinett, valthorn, trumpet, basun, orgel och piano.

8. Övriga meddelanden om undervisningsarbetet.
Morgonbön har förrättats varje läsdag kl. 8 omväxlande av de tre i kristen

dom undervisande lärarna. En dag i veckan har Kristliga gymnasistförbun
det svarat för morgonbönen, varvid en elev eller en inbjuden talare förrättat 
andakten. Vid flera tillfällen har musikandakt, ibland kombinerad med växel
sång eller diktläsning, fått ersätta den sedvanliga ritualen. Vid några till
fällen ha hela klassavdelningar genom körläsning eller körsång givit morgon
andakten en särpräglad form. Särskilt högtidlig prägel fingo morgonbönerna 
den 30 april, då avgående inspektor efter förrättad andaktsstund avtackades, 
och den 7 maj, då tillträdande inspektor före andaktsstunden hälsades väl
kommen. Vid båda tillfällena närvoro en stor del av kollegiets medlemmar. 
Den 17 maj, Norges nationaldag, leddes morgonakten av sogneprest Herman 
Laading från Lilleström, varefter hälsningar utväxlades.

Konfirmationsundervisning har under vintermånaderna meddelats av ad
junkten Väring åt i tvenne grupper uppdelade 54 elever ur klasserna 1°— 
45, 1'

Assistentundervisning har under tiden 1 februari—-3 maj meddelats av 
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M. René Modiano under 38 lektioner och 3 föredrag, varjämte 1 konferens 
hållits med lärarna i ämnet.

Föredrag ha hållits av fru Karin Granberg om Textiltvätt, av f. lektorn 
Kruckenberg i samband med en uppläsning av Strindbergs “Den fredlöse“, 
av dr. phil. Aug. Pschorn om Österrike, varjämte han höll tvenne lektioner 
i tyska, av majoren H. Åkesson i samband med filmforevisning om militär
utbildning och likaså en filmforevisning, om flyget och utbildningen av flygare, 
av S. S. U. H:s instruktör Helmer Peterson ett föredrag i nykterhetsfrågan, 
av sekreteraren i Sveriges kristliga gymnasistförbund, fil. mag. Anna Lisa 
Nyström om Tro och liv i gymnasistvärlden just nu. För de tre lägsta real- 
skoleklasserna har som skolfilm visat fyra Nordenfilmer.

För eleverna i avgångsklasserna och ring I3 har yrkesrådgivning meddelats 
av fru Inger Munthe och assistenten Artur Gustafsson. Eleverna i ring III3 
ha under 4 föreläsningstimmar meddelats sexualundervisning av extra ordi
narie adjunkten Klingberg.

124 elever från gymnasiet och 96 från realskolan deltogo i den av SSIJH 
även i år arrangerade tävlingen “Nutidsorientering utanför läxboken“.

Den 10 september företog läroverket en utflykt med extratåg till Borås, 
för att deltaga i eller beskåda västgötaläroverkens idrottstävlingar.

Den 16 och 17 oktober hade läroverket glädjen att än en gång få mot
taga gäster (4 lärare och 48 elever) från Bergs skole i Oslo. (Om båda 
dessa händelser se vidare under redogörelsen för V. L. T:s verksamhet). Den 
16 oktober hade läroverket även ordnat en livligt uppskattad musikalisk 
frågesporttävlan i aulan med 4 elever från kommunala gymnasiet i Åmål. 
Den 12 april gåvo gymnasiets musikaliska förmågor under ledning av musik
direktör Alvin en vacker vårkonsert, som stärkte läroverkets musikfond med 
400 kronor.

Under vårterminen har läroverket deltagit i Skolöverstyrelsens försöksverk
het med English by film. Under en vecka varje gång ha sex olika filmer 
visats, först under en dubbelUmme och någon dag senare som repetition 
under en enkeltimme. I denna försöksverksamhet, om vars värde det ännu 
är för tidigt att yttra sig, ha deltagit klasserna 1° a—c, 2° a och U.

Kap. II. Lärare och övriga befattnings
havare.

Den 9 juli 1948 beviljades adjunkten fil. mag. Nils Alfred Svedby på egen 
begäran avsked från den adjunktstjänst i modersmålet, historia med samhälls
lära och geografi, som han aldrig tillträtt.

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

den 29 oktober 1948 filosofie licentiaten Tore Fredrik Wilhelm Bergström 

9.
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att från den 1 januari 1949 vara adjunkt i engelska och franska med under- 
visningsskyldighet företrädesvis i franska;

den 30 december 1948 adjunkten vid högre allmänna läroverket i Lidingö, 
teologie licentiaten, filosofie magistern Qve Hilding Nordstrandh att från den 
1 januari 1949 vara lektor i kristendomskunskap;

den 28 januari 1949 ämnesläraren vid kommunala mellanskolan i Alvsbyn, 
filosofie magistern Carl Filip Backström att från den 1 juli 1949 vara ad
junkt i engelska och tyska;

den 22 april 1949 extra ordinarie adjunkten vid läroverket, filosofie licen
tiaten Bride Elisabeth Winberg att från den 1 juli 1949 vara adjunkt i mo
dersmålet och latin;

den 13 maj 1949 adjunkten vid läroverket, filosofie licentiaten Einar Her
man Rehman att från den 1 juli vara lektor i biologi med hälsolära och 
kemi;

samma dag extra ordinarie adjunkten vid läroverket, filosofie magistern 
Carl Gustaf Adolf Klingberg att från den 1 juli vara adjunkt i biologi med 
hälsolära och kemi.

Läroverket hälsar de nyutnämnda varmt välkomna. Särskilt glädjande är 
det, att de tre sist utnämnda velat söka och vunnit befordran vid det läro
verk, som de redan under flera år med så stor framgång tjänat.

De nyutnämnda lärarna ha om sig lämnat följande biografiska uppgifter:
Tore Fredrik Wilhelm Bergström är född i Göteborg- den 6 maj 1903, son av framlidne 

kontrollören i Kung]. Tullverket Wilhelm Bergström och hans hustru J. Berggren,' inskrevs 
h. t. 1913 vid högre latinläroverket i Göteborg, avlade studentexamen där vt. 1922; genom
gick följande år Göteborgs Handelsinstitut; inskrevs i okt. 1924 vid Göteborgs Högskola och 
avlade där fil. ämbetsexamen 1930; tjänstgjorde åren 1931—33 i Skand. Kreditaktiebolaget 
i Stockholm; avlade 1939 fil. lic.-examen vid Göteborgs Högskola; genomgick prdvårstjänst- 
göring vid Hvitfeldtska h. a. läroverket i Göteborg kalenderåret 1942; tjänstgjorde som tim
lärare vid nämnda läroverk samt vid Majornas h. a. läroverk i Göteborg 1942—43; tjänst
gjorde från ht. 1943 t. o. m. vt. 1947 som extralärare, e. adj. samt (från 1 juli 1946) som 
e. o. adj. vid Kungälvs Samrealskola; tjänstgjorde som e. o. adj. vid Karolinska h. a. läro
verket i Örebro från 1 juli 1947 till 30 juni 1949; utnämnd till adj. vid h. allm. läroverket 
i Vänersborg fr. o. m. 1 jan. 1949; har företagit studieresor till England, Tyskland och 
Frankrike.

Ove Hilding Nordstrandh är född i Fjelie, Malmöhus län, den 16 april 1912, son av polis- 
uppsyningsmannen Olof Nordstrandh och h. h. Hilda Ch. Sörensson; studentexamen vid h. a. 
läroverket för gossar i Malmö 1931; inskriven i filosofiska fakulteten vid Lunds universitet 
ht. 1931; fil. kand. vt. 1934, fil. mag. vt. 1935; inskriven i teologiska fakulteten ht. 1935, 
teol. kand. vt. 1941, praktisk-teologiska prov ht. 1941, prästvigd vt. 1942, teol. lic. vt. 1947, 
provår vid h. a. läroverket för gossar i Malmö ht. 1947; lärare vid preparandkursen för stu
dentexamen vid Hermods korrespondensinstitut ht. 1935—vt. 1937, kortare förordnanden vid 
h. allm. läroverket för gossar i Hälsingborg, kommunala mellanskolan i Malmö och realskolan 
i Malmö ht. 1940—vt. 1941; e. adjunkt vid h. allm. läroverket i Halmstad vt. 1942, vik. ämnes- 
lärare vid kommunala mellanskolan i Malmö !8/s—10/91942, e. adjunkt vid realskolan i Malmö vt. 
1943; e. ämneslärare vid kommunala mellanskolan (samrealskolan) i Lund ht. 1943—vt. 1949; 
utnämnd till adjunkt i kristendomskunskap och modersmålet vid h. allm. läroverket i Lidingö 
från I/s 1948, till lektor i kristendomskunskap vid h. allm. läroverket i Vänersborg fr. V1 1949.
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Kurator för Malmö nation i Lund ht. 1936—1938, ordf, för Lunds universitets teolog-grup
pers Överstyrelse 1943, ordf, för Lunds studentkår 1945. DFrM.

Har från trycket utgivit uppsatser i lundensisk universitets- och nationshistoria, en större 
mötesberättelse samt artiklar och recensioner i dagspressen; doktorsavhandling under utar
betning.

Utlandsresor: Tyskland 1930, U. S. A., Kanada, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland 
1931, Balticum, Norge 1937, Finland, Norge 1945.

Gift 1938 med fil. mag. Iris Karlsson. Barn: Sigrid Yvonne Marie-Louise, f. 1939.

Carl Filip Backström är född i Skinnskatteberg, Västmanlands län, den 29 maj 1902, son 
av verkmästaren Carl J. Backström och hans maka Agnes B., född Grönberg; studentexamen 
vid Lunds Privata Elementarskola vt. 1925; anställd å Försäkringsanstalten Samarbetes huvud
kontor i Stockholm 1926—28 och såsom kamrer i Claes Lindquists Försäkringsbyrå, Stock
holm, 1928—30; inskrevs vid universitetet i Lund vt. 1931, universitetet i Uppsala vt. 1933, 
Stockholms Högskola ht. 1936 och avlade där fil. ämbets-examen vt. 1937; genomgick provår 
vid h. a. läroverket i Bromma i Stockholm 1944.

Bitr, lärare vid Solbacka läroverk, Stjärnhov, 1937—39, vik. ämneslärare vid högre folk
skolan i Alvsbyn 1939—43, e. o. ämneslärare där 1943—45, ämneslärare vid komm, melian- 
skolan i Älvsbyn 1945—49; utnämndes den 2S/i 1949 till adjunkt i engelska och tyska vid h. 
a. läroverket i Vänersborg från 1 juli 1949.

Gift sedan 1938 med Birgit Backström, född Karlsson.
Studieresor till England 1946, Schweiz 1947.

Bride Elisabeth Winberg ar född den 7 december 1909 i Kristianstad, dotter till fram
lidne fältläkaren Ossian Winberg, Örebro, och hans maka, fÖdd Larsson; studentexamen vid 
Stiftelsen Risbergska skolan i Örebro vt. 1929: inskriven vid Lunds universitet ht. 1929, fil. 
kand. 1934, fil. mag. 1935, fil. lic. i nordiska språk 1943. Genomgått provårskurs vid h. a. 
läroverket för gossar i MalmÖ 1944—45.

Tjänstgjort vid Universitetsbiblioteket i Lund vt. 1932; e. adj. vid h. allm. läroverket i 
Falun 1940, biträdande lärare vid h. a. läroverket i Eksjö vt. 1941, timlärare vid h. a. läro
verket i Norrköping vt. 1943, biträdande lärare vid h. a. läroverket i Landskrona 1944, e. adj. 
vid h.a. läroverket i Vänersborg ht. 1945—vt. 1947, e. o. adj. vid samma läroverk ht. 1947— 
vt. 1949. Utnämnd 22 april 1949 att fr. o. m. 1 juli 1949 vara adjunkt i modersmålet och 
latin vid samma läroverk.

Resor till Tyskland och Frankrike. Doktorsavhandling föreligger i manuskript.

Einar'Herrman Rehman är född i Halmstad den 19 februari 1893, son till häradsskrivaren 
Fredrik Nilsson och h. h. Anna Herrman. Avlade studentexamen vid h. a. läroverket i Visby 
vt. 1911; inskrevs vid Uppsala universitet ht. 1911, fil. mag. examen vt. 1915, fil. lic.-examen 
vt. 1938, amanuens vid Universitetets Zootomiska laboratorium 1924—36, innehade Lennan- 
ders forskarstipendium 1930.

Genomgick provår vid h. a. läroverket i Uppsala 1942—43, timlärare vid fackskolan for 
huslig ekonomi i Uppsala vt. 1940—42, Fjellstedtska skolan i Uppsala vt. 1931—44, Arméns 
underoff.-skola i Uppsala vt. 1935—42, e. adjunkt vid h. a. läroverket i Uppsala 1943—44, 
timlärare vid h. a. läroverket i Uppsala 1944—45, e. adjunkt vid Försvarets läroverk i Upp
sala 1944—45. Utnämnd till adjunkt vid h. a. läroverket i Vänersborg den 31 juli 1945, 
vik. lektor 1947—49, utnämnd till lektor i biologi med hälsolära och kemi från den 1 juli 1949.

Kurator for Gotlands nation i Uppsala vt. 1918—vt. 1920; löjtnant i Gotlands inf.-reg. 
reserv 1921, avsked på egen begäran 1926.

Resor: Trondhiems biol, stasjon somrarna 1920 och 1922.
Gift den 3 juli 1947 med adjunkten Birgit Elisabeth Sophie Amalia Sjövall, född i Lund 

den 12 januari 1907, dotter av rektor Birger Sjövall och hans hustru Elisabeth Westerberg. 
Barn: Nils Johan Birger, född den 24 maj 1948.
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Carl Gustaf Adolf Klingberg, är född i Norra Vings förs., Skaraborgs län, den 29 april 1908, 
son till löjtnanten Carl G. Klingberg och hans framlidna maka Augusta (Gullan) Klingberg, 

Studentexamen vid Uddevalla kommunala gymnasium vt. 1927; inskriven: vid Lunds Uni
versitet s. å., fil. kand. ht. 1930, fil. mag. ht. 1934, studier vid the London School of Hygiene 
and tropical Medicine 1938—1939, genomgick provår vid folkskoleseminariet i Göteborg ht. 
1946.

E. o. amanuens vid Zoologiska institutionen i Lund 1929—-1939, amanuens 1939 —1942 och 
t. f. konservator vt. 1940, vik. amanuens vid Malmö Museum sommaren 1941, bioiogilärare 
vid läraraspiranternas förenings kompletteringskurser 1936—1941, chefens stf. och avdelnings
chef vid Institutet för växtforskning och kyllagring i Nynäshamn 1942—1944, e. adjunkt vid 
h. allm. läroverket i Vänersborg 1944—1945, e. ämneslärare vid Göteborgs kommunala mel- 
lanskola 1945 —1946, e. adjunkt vid h. allm. läroverket i Vänersborg vt. 1947, e. o. adjunkt 
där 1 juli 1947. Utnämnd till adjunkt i biologi och kemi vid h. allm. läroverket i Väners
borg från 1 juli 1949.

Har från trycket utgivit: “Pseudocycnus appendiculatus Heller, a Dichelestiid new for Swe
dish waters“. Kungl. Fysiogr. sällsk. Förh., Lund 1942. “Iakttagelser över lysande organis- 

. mer i Östersjön“, Faunä Och Flora, 1945. Medarbetat i Invald Lieberkind: “Djurens värld“, 
Malmö 1938—1939 och jubileumsverket “Malmö Museum 1841—1941, Naturvetenskapliga av
delningen“, Malmö 1942.

Gift 1944 med Kerstin A. M. Klingberg f. Olsson. Barn: Sigyn Märta Margareta f, 1948.
Resor förutom i grannländerna i,Tyskland, Holland och England 1937—1939.

10, Tjänstlediga lärare och vikarier.
Rektor Bo V:son Lundqvist 18 juni—-29 juli 1948 (semester); vikarie ad

junkten Nils Ureiius;
ämneslärarinnan Karin Frizell 14 september—18 oktober (sjukdom), vika

rie: fil. stud. Stig Knutsson; 16—20 november (sjukdom), vikarier: 
adj. E. Väring, ämneslärinnan Emmy Helander, e. o. ämneslär. Karin 
George, fil. lic. C. B. Bonnesen; Hela vårterminen 1949 (sjukdom), 
vikarie: fil. mag. Karl-Erik Thorstensson;

slöjdläraren Knut Ek 11—15 december (sjukdom), vikarie: inspektor, prosten 
G. Helander;

adjunkten Nils Flensburg 11—13 januari (bibliotekskurs i Stockholm), vika
rie: fil. lic. C. B. Bonnesen,

musikläraren Erik Alvin 21 januari—9 lebruari (sjukdom), vikarie: musik
direktören Gerd Höij,

timläraren Märta Georgson 11 februari —30 april (sjukdom), vikarie: fil. stud. 
Stig Knutsson,

teckningslärarinnan Elsa Johansson 4—9 mars (sjukdom), vikarie: fru Carin 
Reimers,

adjunkten Birgit Rehman 17-—23 mars samt partiellt 24 mars—30 april, vi
karie: fil. stud. Stig Knutsson,

gymnastikläraren Sven Kretz 20 april—19 maj (militärtjänstgöring), vikarier: 
e. o. gymnastiklärarna Ingrid Nissen och Annie Svensson samt gymna
stikdirektören E. Sundbéck,

extra adjunkten Arne Helén 20 april—22 maj (militärtjänstgöring), vikarie: 
teol. kand. Olof Sandin.
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Den 15 maj voro en lektorstjänst och en adjunktstjänst lediga. Fyra nya 11. 
adjunktstjänster komma dessutom att ledigförklaras vid läroverket från och 
med den 1 juli 1949.

Under läsåret ha följande vid läroverket tjänstgörande lärare förordnats till 
extra ordinarie ämneslärarinnor: fruarne Signe Herrman och Elsa Hessler och 
till extra ordinarie gymnastiklärarinnor: fruarna Ingrid Nissen och Annie 
Svensson.

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

Antalet närvarande lärjungar höstterminen (den 15 september), utgjorde 
611 (351 gossar och 260 flickor). För vårterminen (den 1 februari) voro 
motsvarande siffror 602 (349 gossar och 253 flickor).

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

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

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

3 (h. t. 1, v. t. 2), grupp 7 (h. t. 6, v. t. 5), grupp 10 (h. t. 1), grupp 12 
(3), grupp 13 (3), grupp 14 (1), grupp 15 (1).

Tilläggsämnen: tyska (h. t. 3, v. t. 2), geografi (h. t. 7, v. t. 5), filosofi 
(1), matematik (1).

Realgymnasiet (II3): Grupp 1 (h. t. 3, v. t. 4), grupp 3 (15), grupp 6 (h. t. 22
v. t. 20), grupp 7 (h. t. 14, v. t. 15), grupp 8 (2).

Tilläggsämnen: tyska (18), filosofi (h. t. 3, v. t. 4), matematik, special
kurs (1), biologi med hälsolära (9), kemi (h. t. 5, v. t. 4).

Högsta ringen.
Latingymnasiet (III3): Grupp 1 (6), grupp 2 (4), grupp 3 (2), grupp 7 (3), 

grupp 10 (1).
Tilläggsämnen: geografi (1), filosofi (h. t. 4, v. t. 3), matematik (h. t.

2, v. t. 1).
Realgymnasiet (III3): Grupp 1 (h. t. 12, v. t. 11), grupp 3 (h. t. 9, v. t. 8), grupp

6 (14), grupp 7 (9).
Tilläggsämnen: tyska (h. t. 9, v. t. 7), biologi med hälsolära (1), kemi (4).

Frikallelse från deltagande i undervisningen i matematik enligt § 7 i läro- 
verksstadgan har beviljats en lärjunge i klass 5°.

Enligt § 11 i läroverksstadgan ha inga befrielser beviljats.
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15. Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1948, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i realexamen.
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i Antal lärjungar, som 
: i realexamen erhållit
i A .............. 3 — 1 1 i — : —
i a .............. : 3 2 2 4 — 1 — 6 4! 5 4
; AB.............. i 15 10 12 i 7 9 8 11 2 12 115 6

Ba ...... . .12 12 8 17 4 16 19 9 10 11 5 12
i B ............... 2 ■ 8 6i 4 8 7 2 13 5 5 5 10
! C .............. - — — . 1 i — —- .. ——. — 1 — T — ■ —-

Summa lärjungar 32
Medelbetyg ■ l.so; 1.59 1.75: 1.67 1.52 1.55 1.64 1.52 1.78 1 ..5 1.56

Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1948, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i praktisk realexamen.

Antal lärjungar, som i prak
tisk realexamen erhållit

A..........
3 ................
AB ............
Ba ............ 2' 4 1 i — 3

-- 1
2 45

2 5 2 —
3 5 3 1

1
2

B ............. . 5 3 6 7 4 5 2 2 2 4 4
C................... -- : .... : ■-- — — ; — • — : — f 2 —

i Summa lärjungar 7
; Medelbetyg 1.14: 1.29 1 .07; 1.00 1.21 1.14 1.43; 1 .50 :, 1.50 0.79 1.29
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Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1948, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i studentexamen.
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Antal lärjungar å latin
gymnasium, vilka 
erhållit: A 1 1 1

a 3 7 1 2 1 2 4 1 2 2 .— — — 3 — —

AB 7 1 6 — — 7 4 8 1 3 •— — — -— — —

Ba 
B 
C

1 1
1

2
2

— j 
1

2
3 1 

_
1 5

__ —

1

IJ
 i 1 —

Summa lärjungar ...... 11 ii! ii 3 4 11 11 11 4! 10 — — — 4 — —

Medelbetyg .............. 2.00 2.27 1.77 2.67 1.75 1.91 2.05 2.00 2.13 l.ss — — — 2.25 — —

Antal lärjungar å real- 
gymnasium, vilka 
erhållit: A 3 3 1

a 6 4 —
— 5 8 — 5 1 1 — 1 1 6 —- 6

AB 19 14 — 7 10 4 21 10 — — 4 1 12 5 5
Ba 11 16 — — 8 11 5 8 8 3 — 11 — 9 3 8
B — 5 - — 3 10 10 2 — 1 — 16 3 1 7 1
C — 7 — — 4 —

Summa lärjungar ...... 39 39 - 23 39,19 39 19 5 — 39 5 28; 20 20
Medelbetyg .............. 2.01 1.72 - 1.80 1.71 1.34 1.99 1.82 1.60 — l.io 1.50 1.91 1.23 1.00

Tid för lärjungarnas hemarbete. 16.
Overläsningstiden pr vecka har i gymnasiet varit 8—15 timmar, i real

skolan 3—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. III3 20—50 timmar, i

R. III3 20—50 timmar.

Ur föreningslivet 1948—1949.
Vänersborgs läroverks föräldraförening har under läsåret sammanträtt endast 

en gång, fredagen den 11 mars, i samband med åhörardagarna. Vid samman
trädet som var besökt av omkring 250 personer, höll skolöverläkaren i Göte
borg, med. lic. Erik Gedda, ett med skioptikonbilder illustrerat föredrag om 
“Uppfostran till nervhälsa“. Efter föredraget följde en stunds diskussion 
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kring vissa av ordföranden framdragna ordningsfrågor. Till ordförande efter 
lasarettsöverläkaren Sven Thunström, som undanbad sig omval, utsågs läns- 
assessorn Inge Fröberg.

Ett försök till självstyrelse har under året inletts, i det att ett elevråd, 
bestående av två elever ur varje klassavdelning från och med klasserna 4“

3' och uppåt, verkat under ordförandeskap av Per Luthman R. II8 b. Elev
rådet har svarat för vakthållningen under rasterna och bl. a. på ett förtjänst
fullt sätt medverkat vid utredningen av en ömtålig uppförandefråga.

Litterära föreningen Runa har under året anordnat fem föreningsmöten, 
två diskussioner samt traditionsenligt givit ut ett nummer av tidningen Runa^ 
Dessutom planeras en brasaf.ton och ännu ett föreningsmöte. Föreningen har 
ungefär 70 medlemmar.

Ordförande har varit Gunnar Osbeck, L. IF till den 6 april, därefter Ing
rid Bergman, R. IF a.

Naturvetenskapliga föreningen Omega. Under läsåret ha åtta möten avhål
lits, bland vilka märkas ett studiebesök på apoteket, en filmafton med före
visning av geografiska och biologiska filmer, föredrag av adjunkt Klingberg 
om hormoner, föredrag av e. adjunkt Lysén om sötvattensforskning, samt ett 
föredrag av lektor Munthe om flytande luft och låga temperaturer jämte ex
periment med flytande luft. Ytterligare ett möte är planerat.

Ordförande har varit Sven Åke Kornfält, R. IF b.

Vänersborg kristliga gymnasist förbund (K. G.F.) Under året har ett flertal 
föredrag och bibelstudier hållits och oftast letts av någon präst eller annan 
erfaren person. Dessa ha varit: komministrarna L. Fridén, Trollhättan, B. 
Fridén, Vassända-Naglum, Odborn, Götene, pastor Jivegård, Vargön, stifts
adjunkterna Mellander, Skara, Ulfvebrand, Herrljunga och ungdomssekreterare 
Brita Gabrielsson, Skara.

Diskussion hölls den 18 oktober och den 1 april med resp, resesekr. Sune 
Melin och Anna-Lisa Nyström som inledare. -— Valborgsmässoafton var bras- 
afton anordnad i läroverkets sportstuga.

Gymnasistmöten med deltagare från Vänersborg har ägt rum på Skara 
stifts ungdomsgård Flämslätt den 3—5 september, i Lund den 3—7 januari 
och i Mariestad den 25—27 mars.

På höstterminen var K. G. F. med om att bilda ett kristligt gymnasistför
bund i Åmål.

Morgonbönerna i skolan har en dag i veckan letts av talare, som kallats 
av K. G. F., och varje tisdag har aftonbön hållits i kyrkan.

Förbundet har omkring 25 medlemmar.
Ordförande har varit Tore Fjällbrant, R. IFb.

Vänersborgs Läroverks Idrottsförening (V.L.L)
Fjolårets starka frammarsch i fråga om - medlemsantal och verksamhetens 
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omfattning- har fortsatt. Topprestationer ha inte saknats, men vad som 
mest gläder är den förtroendeingivande bredd i skilda grenar, som doku
menterats under året.

Med sikte på länsmästerskapen i friidrott, inleddes höstterminen med skol- 
mästerskap, som trots oträning på sina håll gav goda löften. Målet att bli 
bästa läroverk trodde vi vara nått, då vi efter länstävlingarna i Borås kunde 
räkna ihop 52 poäng med närmaste skola, Borås läroverk på 39 poäng. Stor blev 
därför besvikelsen, då det officiellt tillkännagavs, att en ny poängberäkning 
för året debuterat, varvid de yngsta grupperna medräknades. I dessa hade 
föreningen icke låtit sig så väl representera, varför boråsarna visade sig ha 
vunnit en knapp seger.

Vår gamla idrottsförbindelse med Bergs skole i Oslo har återknutits. Den 
16 oktober gästades skolan av ett 40-tal gutter och piker med lärare, vilka 
icke aktade för rov att hemföra en gedigen poängseger över våra tävlings- 
trötta kämpar. Arrangemangen i samband med besöket voro omfattande. 
Bl. a. bjödos gästerna på musikalisk gissningstävlan i aulan, välbesökt knyt
kalas och dans.

På grund av medelbrist kunde föreningen i år ej sända därav förtjänta 
till skolungdomens hösttävlingar i Stockholm.

I distriktsmästerskapen i simning för Västergötland segrade i juniorklassen 
Inez Bügler på 200 m. bröstsim.

Skolans fotbollslag upprepade sin fjolårsseger i Västsvenska läroverkstur- 
neringen genom att i finalen besegra Borås läroverk med 4—2, därigenom 
skaffande sig en andra inteckning i det ståtliga vandringspriset.

I motsvarande handbollslwnermg deltog skolan med lag i såväl realskole- 
som gymnasiegruppen, där de eliminerades av blivande finalisterna Trollhät
tans samrealskola resp. Skövde läraverk.

Skolmästerskapet i tennis hemfördes av Åke Eriksson, som även vann 
duubelklassen tillsammans med Rolf Ahlberg.

Till Svenska Skolidrottsförbundets lagtävlingar i inomhusidrott för 10-man- 
nalag insände skolan resultat i grupperna A, B och C för såväl pojkar som 
flickor. Resultat att nämna äro i pojkgruppen Lars Anderssons 3,is m. i 
stående längd (bästa noteringen i hela SM-tävlingen) och 1,42 i stående höjd. 
Vidare hoppade Rolf Petterssons 2,20 i grenhopp och Jan Grahn 1,65 i höjd 
med ansats, även dessa resultat av toppklass. I flickgruppen nådde Karin 
Olsson det goda resultatet l,4o i höjd med ansats och Elsa Hansson (C- 
gruppen) 2,42 m. i stående längdhopp. I övrigt ansågo vi, att det var jämn
heten i teknikgrenarna, som var poänggivande, och våra förhoppningar om 
placering i toppen infriades mer än väl. I konkurrens med 222 tiomannalag 
från de flesta av Sveriges läroverk placerade sig såväl pojkarna som ettor 
i sina resp, grupper på 25,180 resp. 15,433 1/3 poäng. Pojkarna och flickorna 
i grupp C skötte sig också utmärkt och blev 5:a, resp. 4:a i sina grupper.

Ett fotbollslag ur realskolan deltager i Vänersborgs-ortens pojklagsserie. I 
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den s. k. stadslöpningen genom Vänersborg placerade sig ett lag från real
skolan som 4:a i sin klass.

Föreningen har under läsåret disponerat skolans gymnastiksal under 8 vecko
timmar, fördelade på gymnastik, lek, bollspel och inomhusidrott.

Idrottsdiplomet, en nytillkommen utmärkelse, som är idrottssköldens mot
svarighet i realskolan, tillföll Nils-Gunnar Andersson, 5'J.

V. L. I. har under året haft 353 medlemmar, varav 132 från Flickskolan.
Ordförande har varit Sven-Åke Andersson, L. IIs.

Utöver realskolans sedvanliga Luciafest den 13 december ha ytterligare 
lekaftnar ordnats. Till dessa ha elever i klasserna l5—3° och l1—21 ägt 
tillträde. Härvid har förekommit underhållning, ringlekar, dans, skämttäv
lingar, servering m. m.

Balkommittén har tio gånger under läsåret ordnat dans i gymnastiksalen 
tillsammans med flickskolan. I december och maj hade dessa danser karak
tären av bal.

Föreningen Vänersborgs skolpojkar bildades den 27 september 1930 och 
har till ändamål att sammanföra forna lärjungar vid Vänersborgs högre all
männa läroverk för att väcka och bevara känslan av samhörighet med och 
intresse för den gamla skolan samt att uppliva gamla och knyta nya vän
skapsband mellan dem, som en gång tillhört läroverket. Föreningen, som 
har sitt säte i Stockholm, räknar f. n. ungefär 160 betalande medlemmar 
bosatta i olika delar av landet. Kamratträffar hållas två gånger om året och 
kallelser till dessa utgår till alla medlemmar. Medlemskap vinnes genom att 
insätta årsavgiften, kr. 5: —, på föreningens postgiro 15 32 74. Styrelsen 
har under verksamhetsåret 1948—49 bestått av major Tor Wibom, ordf., 
registrator Fritiof Englund, v. ordf., redaktör Gunnar O-son Dahlgren, sekr., 
direktör Haldor Thimgren, klubbmästare, och fil. dr Egron Wallén, kassör.

17. Stipendier, premier och understöd.
Under läsåret 1947—1948 ha stipendier utdelats åt 165 lärjungar till ett 

sammanlagt belopp av 66,015, kronor, varav statsstipendier 62,415 kronor, 
samt premier åt 101 lärjungar till ett sammanlagt belopp av 743 kronor.

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

18. 1. Läroverkets bibliotek
har hållits öppet tisdagar kl. 12.25—12.55, onsdagar kl. 15.30—16, måndagar, 
onsdagar och torsdagar kl. 17 IS samt andra tider efter överenskommelse.
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Sedan förra årsredogörelsen utgavs, har bokbeståndet ökats med 250 band. 
Antalet utlånade band har under samma tid utgjort 174, varvid 122 för
medlats från andra bibliotek. Låntagarna uppgingo till 30 personer, varav 
15 lärare vid läroverket, 7 elever och 8 andra personer.

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

myndighet, förläggare och lärobokförlåggare.
Västgöta nation i Uppsala: 27 akademiska avhandlingar, Uppsala univer

sitets katalog och en del akademiskt tryck.
Västgöta nation i Lund, högskolor, läroverk och samrealskolor: Ärs- 

redogörelser och kataloger.
Hindborgskvartetten: Danmark vort Land.
Direktör Hilding Ström: Björlin—Pålman, Sveriges krigshistoria i bilder. 
Elfsborgs Läns Annonsblad: Elfsborgs Läns Annonsblad 1948.
Norstedt & Söner: Dagerman, Bränt barn.

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

Nyförvärven utgöra 106 band; 17 band hava avskrivits.
Antalet för hemlån utlämnade band har varit 1.911 till 241 olika låntagare.

3. Undervisningsmateriellen.
Följande materiell har under läsåret tillkommit:

för historieundervisningen: karta över Europa under Napoleonstiden, 4 serier 
filmbilder med texthäften;

för geografiundervisningen: kartor över Främre Asien och Sydamerika (Philips), 
8 planscher i affärsbankernas bildserie, 4 serier filmbilder med texthäften, 
en produktsamling: kryddor, filmskioptikon “G. V. E.“ med förvarings- 
kasett;

för biologiundervisningen: ett tiotal planscher och anatomiska preparat av 
ålens och rödspottans utveckling, instrumentsamlingen kompletterad med 
’/2 dussin knivar och pincetter;

för fysikundervisningen: elektriskt universalmätinstrument, 2 större regler
bara motstånd, 1 proppreostat, 1 kronograf, 2 termometrar graderade i 
tiondels grader, diverse laboratoriemateriel!;

för kemiundervisningen: glasförrådet kompletterat med en större samling 
kolvar, bägare och provrör.

för skolköksundervisningen: ett demonstrationsbord.

4. Läroverkets samlingar.
Följande gåvor ha mottagits:

för geografiundervisningen:
av AB. Förenade Yllefabrikerna, Norrköping: en produktsamling på 9 
planscher “Hur ett ylletyg tillkommer“.
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för biologiska samlingarna:
av länsarkitekten Allan Berglund: Sargassostång;
„ Per Lindh, l1: 1 ex. av havsmusen, Chimaera monstrosæ, samt svans

borst av afrikansk elefant;
„ Åke Gustafsson, l°a: 1 ex. av havsborstmasken, Nereis vireus;
„ Sven-Acke Ek, 3° b: egendomligt (prenatalt) ägg av skrattmås; 

för mynt- och medalj samlingen:
av Svenska akademien: dess minnespenning över Fredrika Bremer;
„ Kungl. Vetenskapsakademien: dess minnespenning över Nils Rosén 

von Rosenstein;
„ Finlands president: minnesmedaljen Benignitatis humanæ Finlandia 

memor.

5. Premie- och stipendiedonationer.

Vid slutet av vårterminen 1948 skänkte Vänersborgs Rotaryklubb ett pre
mium å 50 kronor för bästa uppsatsen om “Tjänandet som livsprincip“. Även 
vårterminen 1949 har Rotaryklubben skänkt ett belopp av 75 kronor att ut
delas som premium.

Läroverkets damklubb har skänkt 40 kronor att utdelas som premium åt 
förtjänt flicka.

F. d. adjunkten Josef Sjögren har skänkt 50 kronor som förstärkning av 
Sigrid Sjögrens premiefond.

Svenska turistföreningen har skänkt dels 3 ex. av sin årsskrift 1948 att 
utdelas som premium, dels det sedvanliga s. k. Sydfjällspremiet.

Lunds universitets geografiska institution har skänkt 1 ex. av Svensk geo
grafisk årsbok 1948 att utdelas som premium.

Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samhörighets
känslan har skänt 3 bokverk att av Modermålslärarnas förening utdelas som 
premium.

Stockholms-Tidningen har skänkt “Den unga parnassen“ att utdelas som 
premium till elev i avgångsklassen.

För samtliga gåvor framföres läroverkets varma och vördsamma tack.
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Nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning budgetåret 1947 
—1948.

Under budgetåret 1947—1948 ha följande belopp utgått för underhåll och

1 2 3 4 5 6 7 8
D e ) e t K red t

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

början

Summa i
av 

termins
avgifter

nkomster

övriga
Summa Summa 

utgifter
Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Byggnadsfonden 
Ljus- och ved

kassan .......
Biblioteks- och 

materielkassan
Understöds- och 

premiekassan

24.277:83

5.735:97

3.088:94

4.117:75

4.158:34

24.950:—

8.319:66

771:34

10.457:89

2.054:68

65.580:54

29.207:51

41.143:86

13.463:28

69.698:29

11 643:68

37.063:78

10.934:48

65.340:50

17.563:83

4.080:08

2.528:80

4.357:79

29.207:51

41.143:86

13.463:28

69.698:29
Summa 37,220:49 37.428:— 78.864:45 153.512:941124.982:44 28.530:50153.512:94

tillökning av
a) boksamlingarna ...................................... kr. 3.102:07
b) den övriga undervisningsmateriellen ... „ 5.086:09
c) inredningsmateriellen .............................. „ 12.276:35

Kap. V. Byggnader och inredning m. m.
Läroverkets byggnadsfråga har under läsåret ej kommit ett steg närmare 

sin lösning. Tillsammans med Skolkommissionens sekreterare, lektorn Stellan 
Arvidson, voro stadens skolchefer i oktober kallade till överläggning med 
ledamöterna i stadens byggnadsutredning. Omedelbart efter denna verk
ställde skolcheferna gemensam utredning rörande skolorganisationen med 
beräkning av lärjungeantal och klassrumsbehov för åren 1948—1963, varvid 
framhölls, att byggandet av nya skollokaler är en synnerligen brådskande 
angelägenhet för staden. Då kommitterade, sedan denna utredning den 10 
november 1948 ingavs, ej synes ha vidtagit några åtgärder, beslöt lokalsty
relsen den 20 april 1949 fästa Stadsfullmäktiges uppmärksamhet på den pre
kära situationen, vari läroverkets lokalfråga befinner sig som en följd av 
elevantalets snabba tillväxt. Vid den inspektion, som Kungl. Skolöversty
relsen den 25 februari—2 mars förrättade, framhölls särskilt den elakartade 
trångboddheten, som gör, att man nu snabbt når gränsen för vad som är 
förenligt med en dräglig arbetsordning. Med anledning härav begärde lokal
styrelsen av Stadsfullmäktige, att en undersökning omedelbart vidtoges, vilka 
lokaler som staden under den närmaste åren kan ställa till läroverkets för
fogande för att tillgodose nyssnämnda behov av nya klassrum, samt efter
lyste vad den av Stadsfullmäktige tillsatta byggnadsutredningen hittills kom
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mit till för resultat, och begärdes, att Stadsfullmäktige snarast möjligt måtte 
taga ställning till stadens skolfrågor och låta utarbeta fullständiga förslag 
till lösning av läroverkets lokalfråga. När denna framställning kan leda till 
åtgärder från stadens sida är ännu ovisst, och det därför fara värt, att läro
verket i vår måste avvisa' halva antalet inträdessökande till klass 1°.

Då det är högeligen önskvärt, att staden snarast ordnar med fria skolfru
kostar, har till drätselkammaren ingivits en framställning om förhyrning av 
lämpliga lokaler härför, så att verksamheten kunde börja med nästa läsårs 
början.

Under sommaren 1948 företogos vissa reparationer. Sålunda nymålades 
de flesta klassrummen i nedre våningen, varjämte nya dörrar insattes. Sång
salen moderniserades och försågs med parkettgolv. 1 samtliga klassrum och 
i teckningssalen installerades lysämnesrör, varjämte belysningen i övriga 
lokaler förbättrades genom insättning av större och ljusstarkare lampor. 
Likaså har under vintern elektriska kontakter installerats i alla klassrum, var
jämte rullgardiner skaffats i klassrummen på östsidan, så att den nyanskaf- 
fade projektionsapparaten för ljusbilder skall kunna brukas i klassrummen. 
1 skolköket har installerats ytterligare en elektrisk spis av modernare typ. 
I kartrummet har inmonterats en ny upphängningsanordning för kartor, var
jämte ytterligare en s. k. karthimmel för 8 kartor uppsatts i geografirummet.

250 nya skolbänkar av modern typ ha anskaffats, och ytterligare 100 äro 
beställda. Dessutom ha nya katederstolar inköpts och skrivtavlorna renove
rats och målats i grön färg. Från Nationalmuseum ha inköpts konstrepro
duktioner, så att varje klassrum prytts med ett konstverk. Allt som allt te 
sig de nyrenoverade klassrummen mycket trivsamma. Tyvärr har staden av
slagit framställningen att i år fortsätta renoveringen enligt den förra året upp
gjorda planen under hänvisning till de dryga kostnaderna för anskaffning av 
nya klassrum. Likaså har slutförandet av den förra läsåret påbörjade reno
veringen av slöjdlokalen inhiberats, då huset inom kort skall rivas, varför ny 
slöjdlokal måste anskaffas.

På skolgården har ordnats cykelställ för ytterligare 200 cyklar. Dessutom 
har längs skolbygnadens södra och östra sidor ordnats rabatter för olika års
tiders blommor, avsedda att tjäna som åskådningsmaterial vid biologiunder
visningen.

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

20. Inspektion m. m.
Kungl. Skolöverstyrelsen förrättade den 25 februari... 2 mars genom t. f. 

undervisningsrådet, rektorn. Torsten Wetterblad inspektion av läroverket.
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Föräldrar och målsmän voro inbjudna att besöka läroverket och tag-a del 
av undervisningen den 10 och 11 mars. Sistnämnda dag hölls ett av om
kring 250 personer besökt föräldramöte i aulan.

Inträdesprövningar.
Vid slutet av vårterminen 1948 och början av höstterminen anmälde sig till 

prövning till klass 1“ 108 sökande och till klass l4 34. Av dessa godkän
des till klass l5 87, av vilka 1 övergick till annat läroverk, och i klass l4 25. 
Klass l5 har med detta läsårs början delats i tre klassavdelningar.

Student- och realexamen.
Studentexamen: Höstterminen 1948 deltogo 3 lärjungar å reallinjen i de 

skriftliga proven. Av dessa förklarades 1 berättigad till muntlig prövning. 
För undergående av sådan hänvisades han till Majornas högre allmänna läro
verk i Göteborg, där han godkändes i examen.

Innevarande terminen ha i de skriftliga proven deltagit 58 lärjungar, 16 å 
latinlinjen och 42 å reallinjen. Av dessa förklarades samtliga utom 5 lärjungar 
å reallinjen berättigade att undergå muntlig prövning. Sådan ägde rum den 
23—25 maj, varvid som censorer fungerade professorn eremitus G. Rudberg, 
lektorn P. I. X. Stårck, f. d. lektorn B. Svensson, professorerna H. I. Düring, 
B. Hanström och N. F. Ryde samt lektorn O. H. Gjerdman.

Som examensvittnen närvoro inspektor, hovpredikanten S. Danell, lands
hövdingen V. Lundvik, direktören H. Ström, folkskolinspektören J. A. Sjöstedt, 
länsassessorn 1. Fröberg och disponenten H. Willners. I proven deltogo 52 
lärjungar, varav 16 å latinlinjen och 38 å reallinjen. Av dessa godkändes 
samtliga utom 4 å reallinjen, av vilka 3 medgåvos omprövning jämlikt § 
105 i läroverksstadgan.

Realexamen: Innevarande vårtermin ha i de skriftliga proven deltagit 46 
lärjungar, varav å allmänna linjen 44, 26 från fem- och 18 från fyraårig real
skolelinje, samt å handelslinjen 2. Av dessa godkändes samtliga utom 1 
från fyraåriga realskolans allmänna linje. Den muntliga prövningen ägde rum 
den 20 maj, varvid samtliga 44 deltagande lärjungar godkändes.

Dessutom hade till läroverket hänvisats 34 privatister från högre folk
skolorna i Gravarne och Grästorp, för vilka den muntliga proven ägde rum 
inför särskilt förordnad examensnämnd under tiden 27 maj—2 juni.

Fyllnadsprövningar ha under 1947 ägt rum i följande ämnen:
efter avlagd studentexamen: i modersmålet 1; tyska 9; engelska å latin

linjen 2, å reallinjen 6; franska å latinlinjen 2, å reallinjen 6; spanska 1; 
filosofi 2; geografi 1; matematik å latinlinjen 6, å reallinjen allmän kurs 11, 
specialkurs 14; biologi 3; fysik 6; kemi 8; teckning 1; gymnastik 1;

efter avlagd realexamen: modersmålet 1; franska 2; matematik 3; biologi 
1; fysik 1; kemi 1.

21.

22.
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Särskilda prövningar: prövningar för behörighet att undervisa i främmande 
språk i folkskolan ha skett med 3 folkskollärare;

prövningar enligt förordningarna för studentexamen jämlikt läroverksstad
gan § 117B ha ägt rum i: modersmålet 1; tyska 2; engelska å reallinjen 1; 
historia med samhällslära 2;

prövningar enligt fordringarna för flyttning till gymnasiets näst högstaTing 
jämlikt läroverksstadgan § 110 mom. 2 ha ägt rum i: tyska 3, franska 1, 
geografi 3, fysik 2.

23. Årsavslutning.
Uppvisning i musik ägde rum tisdagen den 10 maj. I gymnastik har i 

år uppvisning ej förekommit.
Offentlig årsavslutning äger rum i aulan onsdagen den 8 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.
Samtliga till intagning vid vårterminens slut i första klassen av femårig och 

fyraårig realskola anmälda äro berättigade till intagning utan prövning jämlikt 
läroverksstadgan § 29 mom. 1. Meddelanden om intagningen kommer att 
lämnas omkring den 15 juni.

Inträdes- och flyttningssökande vid höstterminens början (jämväl till klas
serna lr> och l4) skola muntligen eller skriftligen anmäla sig på rektorsexpe- 
ditionen senast onsdagen den 17 augusti. Prövningarna börja måndagen den 
22 augusti kl. 9. Ordning för proven komma att anslås lördagen den 20 
augusti. 3

Kollegium hålles måndagen den 22 augusti kl. 8.15.
Allmänt upprop äger rum fredagen den 26 augusti, för eleverna i gymna

siet och klasserna 53 och 4‘ kl. 11 och för övriga elever i realskolan kl. 12.30. 
Höstterminen kommer att avslutas tisdagen den 20 december. Vårterminen 
1950 börjar torsdagen den 12 januari och slutar fredagen den 9 juni.

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

Bo V:son Lundqvist.
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Underrättelser  j för inträdessökande.
Anmälan om inträde. Sker sådan anmälan före vårterminens slut, behöver 

betyg- från folkskolan ej bifogas. Går den inträdessökande i lägre klass än 
den normala anknytningsklassen, som är klass 4 för inträde i klass l5, och 
klass 6 för inträde i klass l4, skall vid anmälan angivas, att den inträdes
sökande skall deltaga i prövning vid vårterminens slut. (Obs! Endast den 
är berättigad deltaga i denna prövning, som icke genomgått lägst klass 4, 
resp, klass 6 i folkskolan.) Så snart ske kan efter vårterminens slut, skall 
sökande förete senaste terminsbetyg från folkskolan. Folkskolans lärare skola 
jämväl insända upplysningar om den inträdessökande och om klassen i enlig
het med fastställt formulär (även vid anmälan före vårterminens slut). 
^Minimifordringarna för inträde; Godkända vitsord i läroämnena från fjärde 
resp, sjätte klassen vid någon av folkskolans A- eller B-former med minst 
betygssumman 131/2 (9 läroämnen eller ämnesgrenar), varav minst 44/2 inom 
ämnesgruppen tal- och läsövningar, skrivning och språklära samt tillämpad 
räkning.

Prövning anordnas dels vid vårterminens slut, dels omedelbart före höst
terminens början. I prövningen vid vårterminens slut får endast sådan 
sökande deltaga, som icke genomgått lägst fjärde, resp, sjätte klassen. I 
prövningen vid höstterminens början får envar deltaga, som därtill anmäler 
sig (alltså även sådana, som icke vid vårterminens slut fyllt kravet på mini- 
mipoäng). Prövningen omfattar alla läroämnen och ämnesgrenar.

Intagning sker dels före utgången av juni månad, dels vid höstterminens 
början. Vid vårterminens slut skola visst antal platser reserveras för dels 
kvarsittare, dels inträdessökande vid höstterminens början. Intagning vid höst
terminens början sker genom intagningsnämnd, för så vitt icke de inträdes- 
sökandes antal är mindre än antalet tillgängliga platser, ty i så fall verk
ställes intagningen liksom i juni månad av rektor ensam.

Ovan omnämnda vitsord från folkskola få ej vara äldre än ett år.
Inträdessökande till klasserna 75 och 74 skall

1) vid anmälan förete intyg av vederbörande pastorsämbete, innehållande 
uppgift om föräldrar, födelseort och ålder samt anteckning därom, att han 
undergått skyddskoppsympning eller blivit därifrån lagligen befriad (“Be
tyg för inträde vid allmänt läroverk“),

2) efter vårterminens slut, så snart ske kan, inlämna sitt senaste folkskole- 
betyg.
Inträdessökande skall efter intagningen snarast

3) erlägga en inskrivningsavgift av 10:— kronor.
För inträde i varje annan klass fordras, att inträdessökande har inhämtat 

de lärokurser, som för föregående årsklasser äro stadgade.




