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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. 1—L. III och kommer att 
från och med nästa läsår vara fullt återinförd.

Kap. I. Undervisningen.
Lärotider, årsavslutning.

Höstterminen började med inträdes- och flyttningsprövningar måndagen 1. 
den 22 augusti kl. 9 och med allmänt upprop fredagen den 26 augusti 
för eleverna i gymnasiet och klasserna 55 och 44 kl. 11, övriga klasser kl. 
12.30, varpå den egentliga undervisningen tog sin början samma dag kl. 13 
och slutade lördagen den 17 december kl. 11.40. Avslutningen ägde rum 
den 20 december kl. 10.

Vårterminen började torsdagen den 12 januari med allmänt upprop 
kl. 11.30 och 12.20, varefter undervisningen omedelbart tog sin början; den 
är ämnad att fortgå till tisdagen den 6 juni kl. 11.40.

Offentlig årsavslutning äger rum i aulan fredagen den 9 juni kl. 10. 2. 
Uppvisning i musik ägde rum fredagen den 28 april och i gymnastik tis
dagen den 9 maj. Prov å lärjungarnas arbeten i teckning och slöjd utställas 
i gymnastiksalen torsdagen den 8 juni kl. 18—20 och fredagen den 9 jul* 
kl. 9—10.

Till att övervara årsavslutningen får jag inbjuda läroverkets eforus, dess 
inspektor, som lovat att förrätta avslutningen, ledamöterna av Stadsfullmäk
tige och av läroverkets lokalstyrelse, lärjungarnas föräldrar, målsmän och 
anhöriga samt alla andra för läroverket och bildningen intresserade personer.

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

den 21 och 22 oktober, den 21 november, ett längre mitt-terminslov den 
27 februari—4 mars, åvägabragt genom att 3 allmänna lovdagar, 1 friluftsdag 
och 2 lovdagar från pingsthelgen sammanslogos.
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Timplan.
Läroverkets timplan har överensstämt med den för de allmänna läroverken 

gällande normalplanen. Kvarsittarna i klass 4'’H, som haft tyska som första 
språk, fingo under halva höstterminen extra undervisning- i engelska under 4 
veckotimmar, och som kompensation befriades de från geografi och hus- 
hållsgöromål.

SamJäsning liar under läsarei ägt rum i följande utsträckning:
L. f JI’— R. IB" i spanska och filosofi,
i L. HF—R. Hl" b i tyska och biologi,
L. UI1 L. IF i kristendomskunskap, modersmålet, engelska, tyska, geografi, 

filosofi och matematik,
L. IP..-R. IF a i biologi,
R. IF a- R. II b i tyska och kemi,

4’ b 4-’ H i modersmålei, engelska, tyska, geografi och matematik.

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.

Lärjungar i realskolan, som äro mantalsskrivna i Vänersborg, Trollhättan eller Västra Tun- 
hem, få läroböckerna på resp, kommuns bekostnad.

■ För systematisk , uppgift ' å stadgade lärokurser . för, varje klask och ring hänvisas till gäl- 
lande uhdéryisriingsplån, varom upplysningar lämnas å rektorsexpédltionen.

Kristendomskunskap.
Bibeln: 1—BIL L. I1 • I- IIP.
Psalmboken: 1 —I1F, L. F- L. Bl'.
Steen. Kristendom, Lärobok i kristendomskunskap för real- och flickskolan: 

1“ (del I: 1 sid. 5 51), 2" (del I: 1 sid. 52 150), V (del I: 1 sid. 28 
- -51 och 94-150). 3\ 2l (del I: ‘2 sid. 5-94), 4\ 31 (dei l: 2 sid. 
94 146), 5’, 4! (del Ii).

Klefber.k.. Wijkmark, Lärobok i kristendomskunskap för det fyraåriga gym
nasiets första ring..

Ahlberg, Religionshistorisk översikt för läroverken: L. IP, P (sid. 1—40), L. IIP, 
IF (sid/6-12, 40 —55).

Ahlberg, Den kristna världs- och livsåskådningen: III".
lohanssøn-Jdedørcn, Kyrkohistoria lör gymnasiet: L. II1, P (t. o. m. sid. 124), 

L. IIIL IF (sid. 125—265).

Modersmålet.
Celander-Oterdahl, Saga och sanning: 1 ', (del 1), 2', 1‘ (del 2), 3s', 21 

(del 3).
Rebbe. Svensk språklära för realskolan: L”, 2’, 1/ 2l.
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Rydberg, Svensk språklära: 3°, 40, 3*.
Rebbe-Fischer, Exempelsamling' till inövande av svenska satsläran och skilje

tecknens bruk: l5—45, l4—34.
Kabner-Victorin, Svensk rättskrivningslära: 1°, 2’, l4.
Mjöberg, Svensk läsebok: 5D, 44.
Lokrantz, Litteraturen i Sverig-e och grannländerna: 4a, 34.
Alving, Svensk litteraturhistoria: L. II4, I3 (sid. 7—194), L. IIF,\IF (sid. 194

— 375), III3 (sid. 360—470).
Alving—Hasselberg, Svensk litteraturshistoria: R. I3 a (sid. 1—107).
Steffen, Isländsk litteratur i urval: 5a, 44, L. II4, P.
Ek och. Mjöberg, Fornsvensk litteratur (MLF 16): L. Il4, P.
Mjöberg, Ur reformations- och stormaktstidens litteratur (MLF 17): L. II4, P.
Mjöberg, Svensk litteratur: L. IF, I3 (del I: i), L. Ill4,IP (del I :-'), III3 (del II).
Atterbom, Lycksalighetens ö (Wallén och Bendixson): L. III4, II3.
Tegnér, Fritjofs saga: L. I4, L. IIP, IP.
Almqvist, Törnrosens bok (MLF 51): R.IIPb (endast “Det går an“), L.IIP, II1.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner: 2°, I4, III3.

„ Kung Fjalar: III3.
Snoilsky, Svenska bilder: 3a, 24, III3.
Rydberg, Singoalla: 45, III3.

„ Vapensmeden: L. Ill3, R. III3 a.
Strindberg, Hemsöborna: 4“, 34, L. III3, R. III3 a.

„ Tre noveller ur Svenska öden och äventyr (MLF 4): L. P, R. P.
„ Två noveller ur Svenska öden och äventyr: L. Ill3, R. IIP a.
„ Mäster Olof: IIP.
„ Fadren: L. IIP, R. IIP a.

Lagerlöf, Herr Arnes penningar: 34.
„ Gösta Berlings saga: L. IIIs, R. III a.

Tideström, Lyrik från vår egen tid (MLF 66): L. IP, L. IIP, P—III3.
Siwertz, Mälarpirater: 4°, 34.
Bergman, Swedenhielms: L. IP, R. P b, L. IIP, L. II3, R. IF b.

„ Markurelis i Wadköping: R. I3 a.
Bengtsson, Röde Orm I: L. P.
'Segerström, Dansk och norsk läsebok: 55, 44.
Holberg, Jeppe paa Bjerget: L. IP, P, L. IIP, L. II3.
Ibsen, Et Dukkehjem: L. Ill4, L. IF, R. IF b.
Björnson, Synnøve Solbakken : R. IFa .
Shakespeare, Hamlet L. IF, L. P, R. I3 a.

„ Macbeth: R. I3 b.
Moliere, Den Girige: L. IF, L. P, R. F b.
Ideforss, Vårt modersmåls liv och utveckling (MLF 32): L. IF, F, III3.
Hagland—Hagbarth, Modersmålet i tal och skrift för högre skolor: I3.

Av Rydberg, Heidenstam, Fröding och Karlfeldt har i sista ringen ett be
tydligt större antal dikter genomgåtts än de i Mjöbergs antologi upptagna.
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Latin.
Tidner, Latinsk språklära: L. I4 (formläran; syntax i anslutning till läseboken), 

L. IP (syntaxen §§ 76—172), L. I3 (formläran; syntax § 76—120, f. ö. 
i anslutning till texterna), L. IIP (formläran rep.; syntax från § 173 till 
slutet), L. II3 (formläran rep.; syntax och stilistik §§ 121—246), L. Ill3 
(rep.).

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

dos liber IV, 552 vers), L. II3 {Ovidius, valda stycken ur Metamorfoserna, 
464 v ers, (Catullus, c. 150 vers). — II Prosa. Första avd.: L.II* (Caesar, De 
bello Gallico s. 3—37), L.V (Cornelius Nepos, Hannibal, 8 s.; Caesar, 
De bello Gallico s. 3—9), L. II3 (Caesar, De bello Gallico s. 8—19 och 
De bello civili s. 57—64—18 s.). — II Prosa. Andra avd.: L. IIP (Livius 
s. 46-54, 58—73, 78-84, 96—109 ^41 s.), L. IP (Livius s. 3—25).

Cicero, Cato maior de senectute, utg. av Österberg: L. IIP (s. 3—21 och 27 
—34 = 26 s.).

Plinius d. y., Epistularum delectus, utg. av Bergman: L. IIP (breven n:is 7, 
10, 11, 12, 14, 26, 27, 32 .: 19 s.).

Ovidius, Metamorfoser i urval av Risberg: L. Il4 (Pyramus et Thisbe, Dæda- 
lus et Icarus, Orpheus et Eurydice, Orphei mors265 vers; dessutom 
kursivläsning).

Catullus och Horatius i urval av Risberg: L. IIP (Catullus 191 vers; Hora- 
tius 508 vers). ;

*Hårleman, Exercitia prima Latina: L. IP (övningsskrivningar), L. F (kursiv
läsning).

*Lhomond-Holzer, Urbis Romae viri illustres: L. IIP (kursivläsning), L. IP 
(kursivläsning).

*Iustinus i urval av Blom: L. IIP (kursivläsning).
Pontén, De latinska översättningsproven i studentexamen: L. IIP, L. II3, L. IIP. 
Söderström, Romersk fornkunskap: L. IIP (s. 1—25), L. IP s. 1.. 25), L. IIP 

(partiellt).
Ahlberg—Lundqvist—Sörbom, Latinsk-svensk ordbok: L.1P, L.IIP, LJ3—L. IIP. 
*Cavallin, Latinskt skollexikon.
^Heikel, Kortfattad latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Ring L. IIP.

Solders, Grekisk skolgrammatik. (Formläran; syntax i anslutning till texterna). 
Pontén, Grekisk läsebok för nybörjare.
Xenophon, Anabasis i urval av A. Svensson, del I (s. 7—25).
Hedberg, Ordlista till Kriton och Anabasis.
*Novum Testamentum Greece, ed. Nestle (kursivläsning.)
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Engelska.
Björkhagen., Engelsk nybörjarbok: 1° (st. 1—30), 2° (st. 30—60), l4 (st. 1 

—36), 24, 3s—55 (st. 33—55), 34, 44 (boken avslutad).
Björkhagen, Engelsk läsebok för mellanstadiet: 3:l, (sid. 1—20), 4° (sid. 1 

—60), 34 (sid. 1—50), 55, 44 (sid. 1—40), L. I4 (sid. 1—75), L. II4, (sid. 
90-190), I3 (sid. 75—160).

Oppenheim, The Amazing Quest of Mr. Ernest Bliss: R. II3. (c:a 80 sidor).
Areskog—Blomqvist, Seven Short Stories: L. IE, L. Ill4 (65 s.).
Proctor: An Introduction to English Literature: L. IF, L. Ill4 (kursivt).
Ivar Larsson, English Fiction: L. III3, R. Ill3 b (80 s.)
Redin—Ernolv, England and the English: R. Ill3 a (80 s.)
Björkhagen, Övningar till Engelsk nybörjarbok, I", 25, I4, 24.
Zetterström, Oversättningsövningar till engelska utg. av Redin: 2s—5°, 34, 44 

L. II4, I3).
Fischerström, Kombinerade stilar I: 55, L.I4, R. I3.

„ Kombinerade stilar II: R. IF.
Ekblom, Engelsk synonymbok R. II3 b, R. III3.
Bergener, Engelsk vokabelsamling: R. III3.
Hårlock, Skriftliga uppgifter för studentexamen i engelska språket: R. III3.
Bjerre och Ehlefors, English Text för Higher Forms: III3 (kursivt).
Hammarberg och Zetterström, Kortfattad engelsk skolgrammatik: 45, 44, L.Il4 

F—IlF.
Löf gren, Engelsk grammatik: 2", 35, 55, l4, 24, 34.
Stern, Engelska handelsbrev: 4:> H (sid. 1—24), 55 H (sid. 19—35).
Kärre, Lindqvist, Nöjd och Redin, Engelsk-svensk ordbok. Skolupplaga: 

45, 34, 55, 44, L.I4—L. Ill4, I3—III3/
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Skolupplaga: 3", 4’, 5s, 44, 

L. I4—L. III4, I3—III3.
Wenström och Hårlock, Engelsk-svensk ordbok. Fickupplaga: 55, 44, L. I4 

—L. III4, F—IIF.
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Fickupplaga: 55, 44, L. I4 

—L. Ill4, I3—III3.
Tyska.

Hjorth, Förkortad tysk grammatik, omarbetad av Lide: 3'—53, 24—44, L. I4, 
L. II4, I3.

Lide, Tysk nybörjarbok: 3°, 24, 34.
„ Tyska oversättningsövningar i ansl. till Tysk nybörjarbok: 35, 24 34.

Widbeck, Tyska affärsbrev för praktiska mellanskolor och högre folkskolor: 
45 H, 55 H.

Björnsson—Klingemann, Från och till tyska, I: 4°, 5;’, L.I4, L. Il*; II: L. II4, I3.
Frösell, Övningar till tyska formläran: 34.
Dircks—Wigardt, Kunterbunt: 4°, 34, 55, 44, L. I4.
Lide, Mitten im Leben: 5°, 44, L. I4.

„ Schicksale und Begebnisse: 55 H.
Lannert—Dircks, Moderne deutsche Kurzgeschichten: L. II4, I3.
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Lannert—Dircks, Deutsche Charakterbilder: L. III*, L. IF (kursivt).
Georg, Geschichten aus dem Alltag: IIP.
Lide—Nordberg, Dichten und Denken: L. Ill4, IP.
Bjerre, Deutsche Texte für die Oberstufe: L. IIP, IP (kursivt), IIP.
Strömberg, Tysk ordbildning: R. Ill3 a.
Collin—Hungerland, Deutsches Vokabular: L. IIP, IP, IIP.
Hoppe, Tysk-svensk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Reutercrona: 35—5s, 

24—4\ L. P—L. IIP, F-IIF.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Hildebrand: 3°—5°, 

24—44, L. F—L. IIP, P—IIP.

Franska.
Biller, Kortfattad fransk skolgrammatik: R. II3, R. IIP.
Hultenberg Fransk grammatik i kortfattad framställning: 4B, 3’, 5“, 44, L. F 

L. IIP, R. F, L. F L. III3.
Strömberg—Sund, Franska oversättningsövningar: L. IP, L. P (8 st.).
Welander—Fischerström, Från svenska till franska: L. F.
Fischerström—Lindgren, Kombinerade franska stilar: L. IIP, L. P, L. IF.
Edström—Thorn—Biller, Hundra franska studentstilar: L. III3 (35 st.).
Strömberg, Franska för nybörjare: 4n, 34, (sid. 1—75), 5°, 44, L. P (avslutad).
Strömberg, Parlons frangais: 5s, 44, L.I1.
Labiche, Le voyage de Monsieur Perrichon (ed. Edström}'. R. F a.
Dumas, Le duel de d’Artagnan avec les trois monsquetaires (ed. Berg}'. R.P b.
Hugo, Les misérables: (ed. Hultenberg): R. F a.
Biller, La vie frangaise: L IF, L. F.
Eve Curie, Madame Curie (ed. René Philippe): L. IIP, R. IIP, L. IF.
Edström, Lectures frangaises II: R. II3 (100 sid., delvis kursivt).
Bouvier—Westman Ostrogorsky, Prosateurs frangais modernes: L. HP.
Daudet, Lettres de mon moulin: L. IIP (50 sid., kursivt).
Francke— Thorn, Fransk vokabelsamling: II3, IIP.
Schultess, Fransk-svensk ordbok. Fickordbok: R. IF, R. III3.
Vising, Fransk-svensk ordbok: L. IIP, L. IF, L. IIF.
Hammar, Svensk-fransk ordbok: L. IIP, L. F, L. III3. 

■ I
■ Spanska. .

Munthe, Kortfattad spansk språklära: III3.
Pemån, Cuentos siri importancia (ed. Åkerlund): III3.
Spansk—amerikanska röster (Radiotjänsts kurs 1949): IIF.
Gorosch—Wretman y Vellvé, Spanska ord och fraser: IIF.
Åkerlund, Spansk—svensk ordbok: III8.

Historia med samhällslära.
Odhner—Westman, Lärobok i fäderneslandets historia och samhällslära för 

realskolan: 25 (sid. 1—123), ll (sid. 1—66), 35 (sid. 127—198), 24 (sid. 
67—184), 4B (sid. 199—256), 34 (sid. 184—256), 55, 44 (repetition av 
nya tidens historia, samhällslära).
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Erlandson—Wichman, Allman historia för realskolan: P (sid. 1—90).
Jacobson—Erlandson, Lärobok i allmän historia för realskolan: 2° (sid. 88 

—161), l4 (sid. 1 — 119), 35 (sid. 161—195), 24 (sid. 120—178), 45 (sid. 
196—266), 34 (sid. 178—266), 55, 44 (repetition av nya tidens historia).

Tunberg—Söderlund, Svensk historia för gymnasiet: L. I3 (sid. 1 —127), R. I3 
(sid. 1—74).

Falk—Tunberg, Lärobok i svensk historia för gymnasiet: L. Il4 (sid. 1—124), 
L. II3 (sid. 97—230), R. Il3 (sid. 54—230), L. IIP (sid. 124—250), III3 (sid. 
231—305), repetition av viktigare partier av nya tidens historia).

Jacobson—Söderlund, Lärobok i allmän historia för gymnasiet: L. P (sid. 1'OU/l MVUC/ IU/IU, J-fCUVUiJIX 1 dlllllClll LllølUlld 1LJI g y 111 lldölC L • 1—i» 1 ^ölvl. JL 

—91), L. II4 (sid. 92-205), L. I3 (sid. 1—198), R. I3 (sid. 1—145), L. IIP 
(sid. 205-314), L. II3 (sid. 198—291), R. IP (sid. 146—307), IIP (sid. 
291—396, repetition av viktigare partier av nya tidens historia).

Herlitz, Svensk samhällslära: III3.
Bolin—Carlsson, Historisk atlas: P—III3, L. I1—L. III4.

Geografi.
Moberg—Näsmark, Skolgeografi I: l5 (sid. 1 —128), l4 (sid. 27—185), 25 

128—185), 24 (sid. 186—234, 272-291).
Carlsson—Rönnholm—Moberg, Skolgeografi I: 35 (sid. 157—230), 45, 34 

(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: II3, L. IIP(sid. 1—116). IIP 

(sid. 117—235).
Jonasson—Astrand, Ekonomisk geografi med varukännedom : 45 H (sid. 1—J <JHU.OOUIL fMUUIlU, L-itS.^JLk^JLLklS^ gCVgldll 111CV1 V dl U tS-dllt 1C UKJ111 . T 11 ^öl< 

75), 55 H (sid. 78—135).
Diercke, Skolatlas: 1"—IIP,L. I4—L. III4.
Roth, Geografisk atlas för de allmänna läroverken: 1°—IIP, L. I4—L. III4.

Filosofi
Larsson—Nyman, Psykologi: L. III4, IP (s. 1—156), III3 (repetition av samma 

kurs).
Aspelin, Lärobok i logik: IIP (s. 2—69).
Aspelin, Lärobok i filosofiens historia: L. III4, II3 (s. 2—59), III3 (s. 60—128).

Matematik.
Rendahl, Wahlström och Frank, Räknebok för realskolan: l5 (del I. A ex. 

1—788), ¥ (del LA ex. 789—1264), I4 (del I B), 35, 24 (del II, ex. 1— 
—499), 45, 34 (delll, ex. 500—864), 55A, 44, L. I4 (del III), 53H(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. IP 
kap. 1—9, 14—15), L. III3 (kap. 12—-13).
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Asperén, Kortfattad lärobok i geometri för realskolor, omarb. av Eriksson: 
3®, 24 (kap. I—VII), 4®, 34 (kap. VIII—X), 5BA, 44, L. I4 (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. III3.
Ohlon, Inledning till funktionslära och plan analytisk geometri: R. IIs, allm. 

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

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

Josephson, Rymdgeometri för gymnasiet: R. III3.
Hedström och Rendahl, Tabeller för realexamen: 5", 41, L. I4.
Hedström och Rendahl, Räknetabeller för läroverken: 5°, 44, L. H3, L. III8,

Rydberg-Wahlström, Matematiska uppgifter givna i studentexamen på real
linjen: R. IP, R. IIP (valda exempel).

Biologi med hälsolära.
Krok och Almquist,Svensk Flora I: 1®—45, 1' 34.
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Zoologi för realskolan: la (sid. 1 -65), 2" 

(sid. 65—147), .1* (sid. 1—113), 3® (sid. 148-217), 24 (sid. 113—222), 
45 (sid. 218-230), 3l (sid. 222—230).

Hammarsten—Pehrson—Sefve, Cellen och människokroppen jämte hälso
lära: 5® A, 44, L. K

Hammarsten—Pehrson—Sefve, Utvecklingslära och ärftlighetslara: R. IIP.
Borg, Biologi för det differentierade gymnasiet, del I: L. III4, L. II3, R. II3 

(sid. 1—226), R. IIP a (sid. 226—242 samt repetition av sid. 158—242), 
R, III8 b (sid. 158—226 repeterade).

Hammarsten—Pehrson—Sefve, Fysiologi för det differentierade gymnasiet: 
R. IIP a (sid. 46—73), R. IIP b (sid. 1—45.). \

Falck— Torgård, Botanik för realskolan: 1® (några höst- och vårblommor), 
25 (sid. 30—56), 14(-=15-h 25), 3®, 24 (Familjerna Composite, Umbelliferæ 
och Amentaceæ), 4®, 34 (sid. 57—125). J •

Böös—Falck, Kryptogamer jämte en kort översikt av växtrikets utveck- 
hng: L ur. T. IF. R.1F, R. IIP (repeterad).

Växtinsamling: till 'F 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: 3®, 24 

(del I), 4® A, 34 (del II), 4®H (del II, delvis), 5® A, 44, L. IF (del III).
Bergholm, Lärobok i Fysik: R. P (del I—II till § 43, Luftens fuktighet) 

R. II8 (del II resterande samt del III till växelström och del IV til 
§ 48), R. IIP (del IV resterande samt del V).
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Rydberg—Wahlström, Uppgifter i fysik givna i studentexamen: R. II3 (valda 
exempel), R. Ill3 (valda exempel ur samtliga delar av kursen).

Kemi.
Bolin—Gustaver, Kemi för realskolor: 4’, 31 (del I), 45H (del I, delvis), 5°A, 

4* (del II).
Böös—Lundberg, Lärobok i kemi för gymnasiet (uppl. 6): R. Is (sid. 1—104). 
Moll—Starck, Lärobok i kemi för realgymnasiet: R. II3 (uppl. 3 sid. 120—243), 

R. II3 (uppl. 2 sid. 196—350 samt repetition av valda delar).
* Bolin-Gustaver, Handledning i kemisk analys för elementära skolor: R. II3, 

R. III3.
* Starck, Kvalitativ kemisk analys för realgymnasiet: R. II3, R. III3.

Bokföring.
Ramstedt och Schenke, Praktisk bokföring: 45 H (sid. 1—70), 5fl H (sid. 71 

—120 utom uppgift V).
Anderberg, Avgångsprov i praktisk realexamen: 5a H.
Holmqvist, Svenska handelsbrev (uppl. 7): 5° H (valda brev).

Handelsräkning.
Larsson, Handelsräkning: 55 H (sid. 1—140, urval.).

Handelslära och handelsrätt.
Larsson, Praktisk handelslära: 55 H.
Fahlander, Lärobok i rättskunskap för yrkes- och mellanskolor i handel: 5!>H.

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

laga B: 4s H (sid. 1—38), 55 H (rep.).
Övningar på handelstext, samma utg.: 55 H.
Förkortningar för affärsbrev och handelsbetonad allm. text, samma utg.: 55 H. 
:::Specialförkortningar för handelskorrespondenter etc., utg. av OlofMelin: 55H.

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

delsskola: 55 H.

Välskrivning.
Klass 1°: Skrivning av större och mindre stil, efter föreskrift på tavlan.
Klass 2°: Skrivning efter text ur lärobok, ibland efter diktamen.
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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); L. F—L. IIF, F—III3 (linearritning, svårare övningar i 
perspektiv-, blyerts- och kolteckning, färgövningar i pastell och vatten
färg, frivilliga övningar i olja efter naturen eller plansch).

Linearritning: Henriques, Lärobok i geometrisk ritning: 3°, 24 (kap. I—-II) 
45, 31 (kap. III § 1—3), 55, 4\. LJ4, L. II4, P (kap. III § 7—9, kap. 
IV § 1--6), L. IIP, IF (kap. IV §7—8, kap. V § 1-3, kap. VI § 1—6), 
IIP (kap. VI § 7—8, kap. VII § 1—3).

Antalet teckningsavdelningar har utgjort 25. Gemensam undervisning har 
förekommit i följande utsträckning: L. P-4-L. II4; 4® a fl.-FR. IIs b g.-;-R, III3 b 
FL; 5s A :-44, 45 a b ; H.

Övriga klasser och ringar ha undervisats skilda.

. Musik.
Erlanson—Körling—Österberg, Sångboken: 1“—4®, l4—3L
* „ „ „ , Körsångboken, II: 3s—4“, 24—3+.
*Sjung, svenska folk. I5—45, I4—34, II4—III4, I3—IIP.
Berg m. fl., Svenska skolkvartetten, I: IF—III4, P—IIP.
* 7 „ „ . „ II: IF-IIF, F—IIP.
Sandberg—Norrländer, Elementarbok i musik: 55, 44, L. I4.

Gymnastik med lek och idrott.
De manliga eleverna ha varit indelade i 8 gymnastikavdelningar med sam

mansättning och storlek under höst- (vår-) terminen enligt nedanstående plan: 
Avd. I: Klass l5 ..... ....    62 (59)

„ IL „ 25 ............................................  45 (46)
„ III: „ 3s och l4...................................... 52 (51)
„ IV: „ 2\ 4ä och 34 ........      46 (47)
„ V: „ 55, 44 öch ring L.F ................... 29 (29)
„ VI: Ring P . .........      55 (54)
„ VII: „ IF, P; IIF och IF ...........  34 (28)
„VIII: „ III3............................................. 42 (41)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade manliga elever var 
under höst- (vår-)terminen 17(15).
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De kvinnliga eleverna ha varit indelade i 6 gymnastikavdelningar med sam
mansättning och storlek enligt nedan:

Avd. I: Klass 1° ..................................................... 43 (42)
„ II: „ 25 och P ........................................ 48 (48)
„ III: „ 24, 45 och 35.. ................................. 67 (66)
„ IV: „ 34, 55 och 44..................................... 32 (32)
„ V: Ring L.I4, L.II4 och l:i........................... 44 (42)
„ VI: „ L. III4, II3 och III3.......................... 57 (53)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade kvinnliga elever var 
under höst- (vår-)terminen 17 (14).

Hållningsrättande gymnastik har varit anordnad med en avdelning för 
manliga och en för kvinnliga elever med vardera en lektion per vecka. 
Hänvisade dit under höst- (vår-)terminen ha varit 6 (6) manliga och 7 (6) 
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°, 2iJ och 41' H.

Frivillig undervisning har meddelats i klasserna l5—35, 24— 44 samt ring 
R. II3 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, 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’, 24 måttagning, tillklippning, maskinsöm på bomullstyg, klädsöm samt pryd

nadssöm.
Antalet avdelningar har utgjort 12, varvid 2° c och l4 varit delade i två 

avdelningar. Dessutom har frivillig undervisning meddelats 1 veckotimme åt 
23 elever i klasserna l5, 2°b, l4, 35b och 21.

Hushållsgöromål.
Johnson, Carpenter och Bohlin, Födan — Hemmet — Ekonomin. Kokbok 

för skola och hem: 45, 34.
Teoretisk undervisning: Näringslära och födoämnesslära i anslutning till- 

receptgenomgång; hemvårdslära jämte hemmets ekonomi.
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Praktisk undervisning: Tillagning av enklare maträtter, bakning av jäsdegar 
samt enklare kaksorter, konservering, dukning, servering och rengöring.

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

minen och 7 under vårterminen. En jämn fördelning på veckans olika 
dagar har eftersträvats.

Friluftsverksamheten har varit organiserad på hel- och halvdagar enligt fast
ställda anvisningar, varvid förekommit allmän idrott, simning, skytte, bollspel, 
skidlöpning, skridskoåkning, orientering, terränglekar, trafikundervisning, bad, 
utfärder med eller utan cykel, idrottsresor till Borås och Oslo, studieresor 
till Värnhem, Läckö och Kinnekulle samt fjällfärd till Ljungdalen.

6. Enskilt arbete
jämlikt läroverksstadgans § 9 har utförts i följande ämnen.
L. III4: Kristendomskunskap (1 lärjunge), modersmålet (2), franska (6), geo

grafi (1), biologi med hälsolära (1).
L. II3: Kristendomskunskap (1), engelska (7), franska (6), matematik (1).
R. II3: Modersmålet (4), engelska (8), matematik (5), fysik (4), biologi med 

hälsolära (4), teckning (2).
L. Ill3: Modersmålet (2), engelska (2), franska (6), spanska (1), historia med 

samhällslära (3).
R. Ill3: Kristendomskunskap (1), modersmålet (7), engelska (8), tyska (1), 

franskå (1), matematik (12), biologi med hälsolära (5), fysik (1), kemi 
(5), musik (5).

Exempel på uppgifter för enskilt arbete:
Kristendomskunskap: Ernst Lehman, Gruntvig.
Modersmålet: Siwertz, Mälarpirater, Selambs.
Engelska: Galsworthy, The Forsyth Saga.
Franska: Hugo, Les miserables.
Spanska: Hedberg, Spansk-amerikanska röster.
Historia med samhällslära: Fredsorganisationer i världspolitiken.
Geografi: Europas hästraser.
Matematik: Grunderna av integralkalkylen.
Biologi med hälsolära: Hunnebergs flora.
Fysik: Något om televisionen.
Kemi: Färgämnen i organismer.
Musik: Harmonilära.

7. 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
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det svarat för morgonbönen, varvid en elev eller vanligast en inbjuden talare 
förrättat andakten. Vid flera tillfällen har den vanliga ritualen utbytts mot 
diktläsning, musik eller sång.

Konfirmationsundervisning har under vintermånaderna meddelats av ad
junkten Väring åt 16 elever ur klasserna 2°—5", ll—34. Konfirmationen 
ägde rum lördagen den 25 februari.

Assistentundervisning har under tiden 12—26 november 1949 meddelats 
i tyska av bibliotekarien Joachim Bergfels, som ledde 36 lektioner och höll 
4 föredrag för samtliga gymnasieavdelningar samt klasserna 4’, 3\ 5’ och 41.

Under läsåret har läroverket deltagit i Skolöverstyrelsens försöksverksam
het med English by film. Under höstterminens förra hälft avslutades den 
under föregående vårtermin påbörjade serien, varvid de olika filmerna under 
en vecka varje gång visades för resp, avdelning två lektioner med någon 
dags mellanrum. 1 försöksverksamheten deltogo klasserna 2:)a—c, 3°a och 2‘. 
Efter detta första försök har läroverket under resten av läsåret fått disponera 
över en kopia av samtliga i serien ingående filmer, varigenom vederbörande 
lärare kunnat låta klasserna taga del av filmlektionerna på lämpligaste tid
punkter. 1 regel har varje avdelning sett filmerna 1—2 gånger med en 
veckas uppehåll mellan varje film. Själva idén med att som hjälpmedel vid 
språkunddrvisningen visa film synes god, men delade meningar råda om den 
utformning idén fått i denna film.

För eleverna i avgångsklasserna och ring I3 har i likhet med föregående 
läsår yrkesrådgivning meddelats av fru Inger Munthe och assistenten Artur 
Gustafsson. Eleverna i ring III3 ha under 4 föreläsningstimmar meddelats 
sexualundervisning av adjunkten Klingberg.

I skrivsalen hade föreningen “Konst i skolan“ under en vecka en utställ
ning av modern konst. Utställningen demonstrerades för gymnasiets elever 
av intendenten R. F. Hårde. Gymnasiets elever ha även fått lyssna till en 
Chopinkonsert i aulan av fru Gunhild Hansson. Också detta läsår ha omkr. 
200 elever deltagit i tävlingen “Nutidsorientering utanför läxboken“.

Åven i vår ha eleverna under ledning av musikdirektör Alvin givit en 
vacker vårkonsert, som stärkte läroverkets musikfond med 400 kroaor.

För avgångsklasserna har löjtnant Dan Laurell hållit ett med film illustre
rat föredrag om flyget, och för ring I3 samt klasserna 43 och 31 har fröken 
Gunilla Borgström hållit ett nykterhetsföredrag.

Den 15 oktober nyttjades en friluftsdag till deltagande i distriktstävlingarna 
i Borås samt till utflykter. Gymnasiet föreslog en färd till historiska minnes
märken vid Levene, Falköping, Karleby, Åsle, Gudhem, Värnhem och Skara, 
varvid rektor talade om de olika minnena. Realskolan besökte samtidigt 
Läckö och Lidköping.

Den 3—4 juni planeras ett besök i Oslo, då ett 50-talel elever jämte lärare 
skall gästa Bergs skole.
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De i föregående årsredogörelse nämnda planerna på att ordna fria skol
måltider ha tyvärr måst skrinläggas tillsvidare. Lokal för ändamålet hade 
av staden förhyrts, men då det visade sig, att Trollhättans stad ej ville bi
draga med de kostnader, som belöpte sig på de många eleverna från Trollhättan 
vid vårt läroverk (omkr. 20.000 kronor), ansåg sig Vänersborgs stad ej kunna 
åtaga sig de dryga utgifter, som äro förknippnade med skolmåltidsverksäm- 
heten.

Vänersborgs läroverks föräldraförening har under läsåret sammanträtt 
två gånger, tisdagen den 14 mars i samband med åhöraredagarna, då tand
läkaren Oscar Öberg talade om “Tandrötan - en folksjukdom“, och mån
dagen den 24 april, då doktor Torsten Thysell, Karlstad, höll föredrag om 
“Intelligenskvot och skolsvårighet“.

' Kap. II. Lärare och övriga befattnings
havare.

Under läsåret ha fyra ordinarie lärare utnämtS till befattning å annan ort.
Den 17 februari 1950 beviljades adjunkten fil. mag. C. Filip Backström 

begärt avsked, varpå han förordnades till rektor vid kommunala mellanskolan 
i Älvsbyn, därifrån han kom, när han vid läsårets början tillträdde sin ad- 
junktstjänst vid läroverket.

Den 28 april 1950 förordnades adjunkten, fil. lic. Bengt B. Ström att vara 
extra ordinarie lektor vid folkskoleseminariet för kvinnliga elever i Göteborg.

Endast en kort tid (ett, resp, två läsår) ha dessa båda lärare tjänstgjort 
vid vårt läroverk, men de ha båda under denna tid gjort sig allmänt upp
skattade för sin gedigna undervisning och för den varmhjärtade förståelse, 
varmed de sett på ungdomen. Kollegiet mister i dem två gedigna kamrater, 
som önskas lycka och framgång på deras nya. verksamhetsfält.

Två vid läroverket utnämnda lektorer, som redan tidigare befordrats till 
rektorer, ha, sedan förra årsredogörelse trycktes, utnämnts till lektorer vid 
andra läroverk, lektorn Åke H. O. Lennerstrand till lektor vid högre real
läroverket å Norrmalm i Stockholm och lektorn Einar G. A. Hårleman till 
lektor vid högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm i Stockholm. 
I årsredogörelserna för läsåren 1941—42, resp. 1946—47 ha deras insatser 
i arbetet vid vårt läroverk tecknats.

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

extra ordinarie adjunkten, fil. mag. Svea Ingegärd Gunne att från den 1 
januari 1950 vara adjunkt i modersmålet och historia med samhällslära;

ämneslärarinnan vid läroverket, fil. mag. Emmy Helena Maria Helander 
att från den 1 januari 1950 vara adjunkt i modersmålet och tyska;
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extra ordinarie adjunkten, fil. mag. Karl-Axel Natanael Wirfält att från 
den 1 juli 1950 vara adjunkt i matematik och fysik;

extra ordinarie ämnesläraren, civilekonomen, fil. kand. Henning Lars Johan
nes Ansén att från den 1 juli vara adjunkt i handelsteknik.

Läroverket hälsar de nyutnämnda varmt välkomna.
De nyutnämnda ha om sig lämnat följande biografiska uppgifter:
Svea Ingegärd Gunne är född i Göteborg den 25 juni 1914, dotier av mantalskommis- 

sarien Erik Gunne och hans hustru Anna Lindgren. Studentexamen vid flickläroverket i 
Göteborg vt 1933, fil.-ämbetsexamen vid Göteborgs Högskola 1938. Genomgick provår vid 
Hvitfeldtska h. a. 1. i Göteborg 1944—45. Partiellt vik. ämneslärare vid Majornas komm, 
flickskola 1938—39, vik. ämneslärare där och vid Sundsvalls komm, flickskola ht 1939, tim
lärare vid Skövde h. a. 1. vt 1940, e. ämneslärare vid Gislaveds högre folkskola (komm, mel- 
lanskola från 1943) 1940—44, vik. rektor ht 1943, e. adj. vid Ystads h. a. 1. 1945—46, e. o. 
adj. vid Kalmar h. a. 1. 1946—1949. Utnämndes till adjunkt i modersmålet och historia med 
samhällslära vid h. allm. läroverket i Vänersborg från den 1 jan. 1950.

Emmy Helander: se årsredogörelsen för läsåret 1929—1930.
Karl-Axel Natanael Wirfält, är född i Tofteryds församling av Jönköpings län, den 23 

juni 1914, son till framlidne fanjunkaren vid Kungl. Jönköpings regemente Gustav Axel 
Gideon Wirfält och hans hustru Annie Andrén. Studentexamen vid h. a. 1. i Jönköping vt. 
1933; filosofisk ämbetsexamen vid universitetet i Uppsala vt. 1941 (matematik, fysik, kemi 
och meterologi), tentamen i mekanik ht. 1941 ; genomgick provår vid Vasa h. a 1. i Göteborg 
läsåret 1946—1947; assistent i fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg I0/i 1942 
—30/7 1943, e. adjunkt vid Tekniska gymnasiet i Borås ht. 1943—vt. 1946, e. o. adjunkt vid 
samma läroverk lh 1947 — 20/e 1950. Adjunkt i ämnena matematik och fysik vid h. allm. 
läroverket i Vänersborg från den 1 juli 1950.

Gift den 3 juni 1945 med Margareta Elisabet Rehn, född i Jönköping den 27 nov. 1919, 
dotter till pappersmästaren vid Munksjö pappersbruk Karl August Rehn och hans framlidna 
hustru Nanny Bogren. Barn: Karl Anders Gideon född den 24 juni 1946, Anna Katarina 
Elisabet född den 28 mars 1948.

Henning Lars Johannes Ansén är född i Follingbo, Gotlands län, den 31 augusti 1908, 
son till framlidne lantbrukaren Jacob Ansén och hans hustru Elin A., född Larsson; student
examen vid h. a. läroverket i Visby vt. 1928, ekonomisk examen vid Handelshögskolan i 
Stockholm 1931; inskriven vid Stockholms högskola ht. 1934, vid Lunds universitet vt. 1937; 
fil. kand, i Lund 1937; extra lärare vid folkhögskolorna i Molkom, Tärna och Ålsta 1931 — 
34, i Asa och Värnamo 1937—38; timlärare, extra lärare och e. o. vid Uppsala högre folk
skola och praktiska mellanskola 1937—44 och 1945—4G; extra lärare vid Östersunds prak
tiska mellanskola 1944—45; e. o. ämneslärare vid Hälsingborgs praktiska mellanskola 1946— 
50; Utnämndes jden 31 mars 1950 att fr. o. m. den 1 juli 1950 vara adjunkt i handelsteknik 
vid h. allm. läroverket i Vänersborg. Kurator i föreningen Gotlands studenter i Stockholm 
1935—36; kapten i Gotlands infanteriregementes reserv; studieresa till England 1933, till 
Schweiz 1948. Gift sedan 1938 med rödakorssystern Margit A., född Gustafsson. Barn: 
Eva, f. 1940, Bengt, f. 1942.

Tjänstlediga lärare och vikarier. 9.
Rektor Bo V:son Lundqvist 13 juli—13 augusti 1949 (semester); vikarie 

adjunkten Nils Urelius; 9 januari, 27 februari—3 mars 1950 (semester); vika
rie lektorn Sten Bonnesen.

ämneslärarinnan Karin Frizell 27 september—5 oktober (sjukdom); vikarie 
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timläraren Märta Georgson; 14 februari—12 mars (sjukdom); rektor Lund
qvist, 8 resp. 2 veckotimmar, fil. mag. Inga Jonés, född Steen, 20, resp. 26 
veckotimmar.

timläraren, fil. mag. Märta Georgson, född Strandman från den 1 februari 
till och med slutet av vårterminen 1950 (havandeskap); vikarie fil.
mag. Inga Jonés, född Steen, 13/4—% extra adjunkten Per-Erik Nordströmer.

Under läsåret ha filosofie magistrarna Arne Georgson och Gunnar Lysén 
förordnats till extra ordinarie adjunkter i lönegrad Ce 21, och lärarinnan Mar
gareta Lidén till extra ordinarie ämneslärarinna.

Som extra adjunkter å nyinrättade adjunktstjänster ha under läsåret varit 
förordnade fil. mag. Karl-Erik Thorstenson och civilekonomen, fil, mag. Per- 
Erik Nordström.

11. Den 1 maj 1950 voro en lektorstjänst, tre adjunktstjänster och en ämnes- 
lärarinnetjänst lediga vid läroverket. En ny lektorstjänst och två nya ad
junktstjänster komma att ledigförklaras vid läroverket från och med den 1 
juli 1950. ;

12. Som biträde å rektorsexpeditionen har under tiden 1 februari —5 april 
tjänstgjort fil. mag. Inga Jonés och från 15 april fru Inga Alvin, född Sahlin.

Kap. III. Lärjungarna.
Vitsord i real- och studentexamen.

14, Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1949, meddelade åt lär-
jungarna i den muntliga prövningen i realexamen.

‘ Ämnen j
: w ' o a ■'Ört' -15

— • : / j § -a s , % '■ _■ ; S 1 B I « J ’43 ■ g Sif . ■ i
: PS < G,*; • : > In i • S! ; C ;cd ' Jd - ? :

■ C3 : & 2 „>> ’ § ; £ :« ' Q ■ v - i :

j , ? X D - * jöO j
. . ; ; ■■ ■ ' - ; . ■ j ■ i. ! j. ? ! G . ■'j.- ■ . ■ -j ' ■ ' '■ i

Antal lärjungar, som !
! i realexamen erhållit i
! A ............... —: —■ —’ — — 1 1 1

a ............ ' 2: 2 4! 8i 1 2\ 2! 3i 4 3! 1
i AB................ ■ 12- 6 6 8 8i 12: 61 11 i 9; 8!
L Ba 22 i 22: 13: 15il4i 22; 19 i 6i 24 J 2D 20

B 6 12 19:131 5; 10? 921: 2: 8 12
C: L—ly—j— T 5;L— j;—J?— j

Summa lärjungar 42 —
Medelbetyg 11.62j 1.48; 1.44’ l.eii l.ssi l.ssj 1.5«) l.D l.?4:1.62} 1.sr
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Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1949, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i praktisk realexamen.

A m n e n
Handelsteknik

Antal lärjungar, som i prak
tisk realexamen erhållit

A..................

AB ..............
Ba ..............
B ..................
C..................

— —122 - 1
— 1 1 — — — 1

2 12

1 ' —: — —
_ ! 2 —
1 — 1 2
- - Ö -

Summa lärjungar 2
Medelbetyg 1 .oo 1.25, 1 2.00; 2.00! l.oo 1.75 I.50 11 .50 O.so! l.oo

Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1949, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i studentexamen.
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Antal lärjungar å latin
gymnasium, vilka 
erhållit: A

a 
AB 
Ba 
B 
C

Summa lärjungar ......  
Medelbetyg ..............

5
2
7
2

' i1
_ i---------------4--------- i ----- ----------------

7. 2 — 5 4 4 3 2 4 1--------------------
5 3 — 3 6 1 5 3 1 1 — — 1 - —
3 6 — 6 4 11 4 4 1 1 ------- 2 -------
1 4—2---------------1----------------------—

16 16 16 — 16 14 16 16 9 7 4 — — 3 ------  i
2.50 2.07 1.69 — 1.S4 2.00 1.7812.22 1.89 2.07;2.25;   1.67    

Antal lärjungar å real- 
gymnasium, vilka 
erhållit: A

a 
AB 
Ba 
B 
C

2----------
3 3i------

22 13 — —
3 12------

— 7------

i

---------- 1--------- 1--------------1 _
3 2 - 6 ------- 1 1 3 2 2
7 8 6 15 10 —1—4 1 5 3 10

13 3 3 13 4 —— 10 — 4 5 8
10 3 5;--------------14 5 — 9 4
2---------- i-------------------------- 5 2 — 1 —

Summa lärjungar ......
Medelbetyg ..........

35 35 — — 35 16 14 35 14 ------  35 9 12 21 24
2.13 1.67    1.46 1.78 1.54 1.Q3 1.36     1.21 1.06 1.96,1.45 1 .71
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15.

* Oberäknat ev. tilläggsäxnnen.
** Härtill komma två läxor i franska.

Tid för lärjungarnas hemarbete.

Kiass- 
avdelnina

Antal hem
uppgifter 
pr vecka

Tid for hemarbete (läxor och aem-
skrivningar (per

o' ;
vecka) 

fl.

L. IIIs 19*) 14 t. 45 min. i 15 t. 10 min.
i R.IlPa 17—19 ) 13 „ 17 „ . ! 16 „ 41
; R. IIIs b 19") 9 „ 10 „ J 9 „ 10 J,
i L.1IP 17*) 16 „ 45 „ J 17 „ 4 V

L. IIs 18—19*) 13 „30 „ * 16 „ 3
R. H a 16*) 15 „ 34 „ i 17 „ 44 n

I R. IPb 17*) 16 „ 50 „ i 15 „ 15 n
j L. IP 19 .17 „45 10 „ 27
! L. P 18 . 12. „ 10 „ i 12 „30
! R.Pa 18 10 „ 3. „ 11 „.45 v

R. Is b 18 11 „ 6 „ i 11 „ 44 ' v
L. P 18 9 10 „ ; 6 „ 9
5 ■ A 15*:j 6 „ 30 „ 18 „ 32
4s A 15**) 5 .. 14 „ 6 „ 8 ”,
46b 15**) 7 „ 33 .. 8 „ 18
3" a 16 5 „ 42 „ 6 „ 31 v

35b 16 5 „ 10 „ . 6 „ 15 ii

2Ba 12 4 .. H „ ' ' 5 „ 45
25b 13 5 „ 9 „ 7 „ 20
25c 12 4 „ 3 „ ) 5 „ 25
laa 9—12 4 „ 8 „ i 3 „ 57
lub 12 7 „ 35 „ t 7 „ 5 >>
l6c 12 5 „ 13 „i 4 „ 28 tf

4’ 12—13** 4 „ 58 „ 9 „ 30
1 3' 14** ö jj 2 » i 6 „ 18
i 21 ■ 15 5 „ 8 „ ! 4 „ 55
! V 14 4 „ 55 „ j 5 „ 11 v

i 55H 17 8 „ 12 „ I 8 „ 56
i 45H 17 6 „ 55 „ j 9 „ 34 ff

16. Ur kamratlivet.
Litterära föreningen Runa har under året anordnat fem föreningsmöten 

med föredrag, frågesport o. dyl., och en diskussionsafton. Vidare har en 
litterär tävlan anordnats, och ett nummer av tidningen Runa har traditions-
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enligt utgivits. Dessutom har anordnats en brasafton i läroverkets sportstuga, 
och ytterligare ett föreningsmöte planeras. Föreningen har ungefär 70 med
lemmar.

Ordförande har varit Christian Ström, R. II3 b.

Vänersborg kristliga gymnasistförbund (K.G.F.) Under läsåret har ett 
flertal föredrag och bibelstudier hållits, vilka i regel letts av någon präst. 
Dessa ha varit: pastor Alexandersson, Vänersborg, stiftsadjunkt Berglund, 
Skara, stiftsadjunkt Ulfvebrand, Falköping, pastor Jivegård, Vargön och K. 
G. F:s resesekreterare, pastor Melin.

Gymnasistmöten med deltagare från Vänersborg har ägt rum på Skara 
stifts ungdomsgård Flämslätt den 10—11 sept., i Värnamo den 3—7 januari 
och i Skövde den 15—16 april.

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. Andra söndagen 
i advent tillföll kyrkokollekten K. G. F., som inbjudit lektor O. Nordstrandh 
att hålla predikan. Förbundet har omkring 25 medlemmar.

Ordförande har varit Bertil Andersson, R. II3 b.

Naturvetenskapliga föreningen Omega. Under läsåret har 4 sammanträden 
avhållits, bland vilka märkas en filmafton med förevisning av geografiska och 
biologiska filmer samt föredrag av drätselkamrer Henke om amatörfotografe
ring. Vid nämnda möte bildades en fotoklubb som underavdelning till 
Omega. Vidare har föredrag hållits av adjunkt Klingberg om “Från fisk till 
människa“, nyare synpunkter. Ytterligare ett möte är planerat.

Ordförande har varit Gerhart Herrmann, R. IF b.

Vänersborgs Läroverks Idrottsförening (V. L. I.)
De löften fjolåret gav om växande styrka och bredd ha infriats, visserligen 

icke i form av någon verklig fullträff, men en översikt avslöjar, att året varit 
vårt hittills starkaste ur idrottssynpunkt.

1 friidrott vimlar det av lovande förmågor. Efter vederbörlig gallring av 
materialet vid våra egna klubbmästerskap med 466 deltagare sändes de yngre 
grupperna till DM i Borås, där 23 placeringar i skilda grenar bärgades, och 
glädjeämnena duggade tätt. Det hände t. o. m., att bemanningen på pris
pallen var helvänersborgsk. Vid stora DM i Skövde lyckades vi för första 
gången betvinga Skövde läroverk. Skara läroverks skalp återstår att taga. 
Med större antal deltagare i teknikgrenarna blir uppgiften ingalunda hopplös.

Vid skolungdomens hösttävlingar i Stockholm placerade sig Per Adamsson 
på 5:te plats i löpning 1500 m.

I skolornas lagtävlingar i inomhusidrott startade läroverket i 7 av de 8 
grupperna. 1 tävlingen, som aldrig tidigare samlat så stort antal lag, note
rades segrar i pojkgrupperna D och E—F samt flickornas C-grupp. Vinst 
hade det sånär blivit också i flickornas E—F-grupp, där 10 poäng, d. v. s.
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1 cm. skiide oss från segern. Eie Ericsson, L. P, blev bäste pojke i C-grup- 
ptn med den fina serien: st. höjd 140, st. längd 295, höjdhopp 160 cm. 
Övriga lagplaceringar blevo: pojkar A—-B 2:a, flickor A—B 3:e, pojkar. C 3:e. 
Därmed kan läroverket göra anspråk på titeln “bästa skola“ i denna tävling..

Den gren, som gjort skolans namn välkänt utåt, är emellertid fotbollen. 
Det började i somras, då våra småpojkar i pojklagsserien bland 14 lag gick 
obesegrade fram till sista matchen, som gav ett knappt nederlag.

I tävlingen om Kronprinsens pokal avancerade skolans lag till finalen, som 
gick i Västerås mot därvarande läroverk. På en lerig plan, som ingalunda 
gynnade våra tekniska spelare, utkämpade: det bekanta “straffsparksdramat“, 
då våra pojkar, efter synnerligen överlägset spel i första halvlek och med 
gott grepp om spelet även i andra, ådömdes två straffsparkar för hands,, 
varav den ena resulterade i mål. Hjälpta av den modlöshet, som följer av 
att lyckas med allt utom att göra mål, gjorde så västeråsarna ytterligare två. 
mål mot vårt enda, som inspelades av. P. J. Ström och var dagens vackraste. 
8/n :delar av laget finns kvar nästa år, vilket säger en del om möjligheterna då..

I skymundan av denna uppmärksammade turnering tog skollaget genom 
seger över Karlstads läroverk för alltid hem Borås-tidningens stora vandrings
pokal, som nu pryder vår prismonter.

En idrottsgren med samma höga standard har varit handbollen. Vi avan
cerade genom: komfortabla segrar till finalen i västsvenska turneringen, som 
emellertid blev en stor, seger för Hvitfeldtska läroverket, då våra .bästa på väg 
till Göteborg råkade ut för ett bilmissöde och ej hunno fram i tid till matchen.

Tennismästerskapen gav oss en ny singelmästare genom Rolf Ahlberg, som 
detroniserade de två senaste årens mästare Åke Eriksson.

Tre lag från läroverket deltogo i skolklassen i korporationstävlingarna i 
bordtennis och belade 2:dra, 3:dje och 4:de platserna efter yrkesskolorna, 
vilka ställde upp. med medelålders specialister.

I den stora stadsiöpningen Vänersborg, runt segrade läroverkets lag, vari
genom vår prismonter fick ännu en vacker pokal.

Idrottsskölden har för året tilldelats. Hasse Olsson, R. IIs a och idrotts- 
diplomet för elev i realskolan Britta Ågren, 41.

F’öreningen har under läsåret disponerat skolans gymnastiksal under 8 
veckotimmar, fördelade på gymnastik, lek, bollspel och inomhusidrott.

Ordförande har under året varit Tord Starck, R. IIs a.

Elevrådet har under året fortsatt sin verksamhet, och vid flera samman
träden diskuterat skoldanserna, vakthållningen under rasterna och rökförbudet, 
varom framställning ingivits till kollegiet.

Ordförande har varit Tord Starck, R. IF a.

Balkommittén har under läsåret ordnat ;åtta danser och två baler. Dess
utom har realskolans lägre klasser haft. sin sedvanliga Luciafest samt två lek
aftnar och några klassfester.
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Stipendier, understöd och premier. 17.
Under läsåret 1948—1949 ha stipendier utdelats åt 208 lärjungar till ett 

sammanlagt belopp av 69,630 kronor, varav statsstipendier 65,465 kronor 
åt 160 lärjungar, samt premier åt 117 lärjungar till ett sammanlagt belopp av 
811 kronor.

Kap. IV. Gåvor, donationer m. m.
Sedan förra årsredogörelsen utgavs, ha nedannämnda institutioner eller 18. 

personer till läroverket överlämnat följande gåvor:
till biblioteket: Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skolöverstyrelsen, för

läggare och läroboksförfattare: diverse böcker;
Västgöta nation i Uppsala: 30 akademiska avhandlingar, Uppsala univer

sitets katalog och annat akademiskt tryck;
Arsredogörelser och kataloger från högskolor, högre allmänna läroverk 

ochxsamrealskolor;
Elfsborgs läns Annonsblad, årgången 1949;
E. o. ämneslärarinnan Elsa Hessler: 11 volymer romaner;
Nordstedt & Söner: Aronson, Kantele;
Trollhättans Sparbank: dess minnesskrift;
Danske Gavekommittén 1945: 3 volymer rörande dansk diktning.

till mynt- och medalj samlingen: Kungl. Vetenskapsakademien: dess min
nespenning över Pehr Kahn;

till geografiska institutionen: Svenska sockerfabriksaktiebolaget: 3 st. 
planscher i träram över sockertillverkning;

Karl-Henrik Olausson, R. Ill3 a: en stuff volframmalm.

till fysiska institutionen: ingenjören Hugo Dahlgren: 11 aerometrar, 5 ter
mometrar, skålar samt 1 recipient.

Kaptenen, greve Fredrik Taube, Karlskrona, har skänkt läroverket sin 
skoluniform.

Premie- och stipendiedonationer.
Vänersborgs Rotaryklubb har i år skänkt ett belopp av 110 kronor att 

utdelas som premium såsom tack för ett uppmärksammat föredrag, som Len
nart Dafgård dagen efter sin studentexamen höll i Rotaryklubben om Inter
nationella fredssträvanden.

Svenska turistföreningen: det sedvanliga s. k. Sydfjällsstipendiet.
Lunds geografiska institution: ] ex. av Svensk geografisk årsbok 1949.
Clara Lachmanns fond för främjande av den skandinaviska samhörighets

känslan: 3 bokverk att av Moderslärarnas förening utdelas som premium.
Västergötlands köpmannaförbund: 5 böcker att brukas som premium.
Hermods korrespondensinstitut: 5 ex. av H. Kolare, Din väg till framgång 

att utdelas som premium.
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I årsredogörelsen för 1927—1928 meddelades, ätt framlidne ingenjören Car/ 
A. Dafgård i Sydney testamenterat större delen av sin efterlämnade för
mögenhet till Vänersborgs läroverk att utdelas till läroverket efter hans efter
lämnade makas död. Enligt meddelande från The Union Trustee Company 
of Australia limited, som i egenskap av testamentsexekutör förvaltat den 
efterlämnade förmögenheten, har Mrs Ellen Dafgård den 14 mars 1950 av
lidit, varför pengarna nu komma att utbetalas till läroverket. Läroverkets 
andel i förmögenheten är omkring 12.000 australiska pund, d. v, s. omkring 
120.000 kronor. Det ar sålunda ett ansenligt tillskott läroverkets stipendie
fonder nu fått. Donationssümman är nämligen större än sammanlagda be
loppet av läroverkets hittillsvarande stipendiefonder.

Läroverket har all anledning att än en gång ge uttryck åt sin tacksamhet 
över det storartade sätt, varpå denne minnesgode f. d. elev velat bevisa sitt 
tack för den glädje det en gång i tiden beredde honom, när han som elev 
fick mottaga ett penningpremium. Må denna hans minnesgodhet stimulera 
andra forna elever vid Vänersborgs läroverk att på. samma — om än blyg
sammare— sätt ihågkomma sin gamla skola till gagn för kommande, gene
rationer av elever!. ' ; • * *$

Ännu ett vackert prov på uppskattning har Vänersborgs läroverk under 
det gångna läsåret fått röna, i det att framlidna fröken Anna Olsson, hos 
vilken under årens lopp stora skaror av' elever inköpt sina skolmössor, testa
menterat 10.000 krooor .att efter hennes moders död tillfalla läroverket, var
vid avkastningen skall utdelas som premium i teckning enligt följande be
stämmelser:.

TESTAMENTE.
Med upphävande av tidigare upprättat testamente förklarar jag härmed 

nedanstående förordnande utgöra min yttersta vilja:
A. Om min moder, Emma Olsson, överlever mig skall hon med nyttjan

derätt bekomma all min kvarlåtenskap, vilken skall förvaltas av AB Svenska 
Handelsbankens notariatavdelning i Vänersborg.

B. Om min moder, Emma Olsson, avlidit före, mig eller eljest efter hen
nes död skall min egendom fördelas på följande sätt:

; l./LÄCV— - - - - - ------------- ------------------------
2. Tiotusen (10.000:—) kronor skall överlämnas till Högre allm. läro

verket i Vänersborg under namn av “Anna Cecilia Olssons stipendiefond“. 
Avkastningen härav skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet årligen 
utdelas till lärjunge, som i studentexamen erhållit bästa betyget i teckning.

3—7r - - . - - .......
Vänersborg den 22 augusti 1949.

Anna Cecilia Olson.

För detta glädjande tillskott till läroverkets stipendie- och premiefonder be
tygas här läroverkets stora tacksamhet. Aven till alla ovan nämnda, som under läs
året på olika sätt ihågkommit läroverket med gåvor, framföres ett uppriktigt tack.
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FÖ RTECKNING
över samtliga donationer vid högre allmänna läroverket 

i Vänersborg.

Salmeniska donationsfonden.
Genom ett hos rådhusrätten i Vänersborg den 26 november 1832 bevakat 

testamentariskt förordnande, upprättat den 4 april s. å., skänkte rektor An
ders Salmenius 66 rdr 32 sk. rgs att »användas för inköp av skolböcker, 
vilka fattige och flitige gossar i härvarande lärdomsskola äga att under sin 
lärotid där begagna; dock skulle varje gosse vid skilsmässan frän läroverket 
de av honom sålunda lånta böcker till rektor återlämna».

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ..........  kr. 226:18.

Ekmanska och Larssonska stipendiefonderna.
Angående dessa fonder finnes ingen annan handling än ett av kyrkovärden 

B. Andersson i Vänersborg den 4 juli 1837 utfärdat intyg, att enligt vad 
Vänersborgs kyrkoräkenskaper utvisa, de så kallade Ekmanska och Larsson
ska stipendiemedlen, vilka ditintills innestått i kyrkans kassa, då utgjort, det 
förra b:ko rdr 33,16, det senare 8,16 eller tillsammans 41,32 rdr b:ko.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ..........  kr. 340:31.

Subskriptionsstipendief  onden.
Vid sammanträde den 21 maj 1845 med dem, som i anledning av Hans 

Maj:ts besök i Vänersborg i juni månad 1844 subskriberat till en stipendie
fond för högre apologistskolan därstädes, uppvisades av apotekaren Pyhlson, 
som haft huvudsakligt besvär med insamlingen, att de subskriberade medlen 
utgjorde 775 rdr b:ko, och bestämdes, »att räntan å detta kapital, som under 
namn av »Subskriptionsstipendiefonden» kommer att av rektor förvaltas, år
ligen vid vårterminens slut, efter skolkollegi prövning av omständigheterna, 
skall utdelas till en eller flere av de äldre ynglingarna, helst sådana som till 
akademien avgå, vilka äro medellösa, men därjämte utmärkt sig för flit och 
goda seder».

Kapitalbehållningen den 30 juni 1949 ......... kr. 1.695:52.

Rektorsstipendiet.
Den 25 september 1846 skänkte rektor C. S. Hultström till Vänersborgs 

h. apologistskola 150 rdr b:ko, »som av rektor jämte skolans övriga medel 
förvaltas och varav årliga räntan utdelas till någon inom rektors klass, helst 
mindre bemedlad, men tillika för flit, kunskaper och goda seder utmärkt 
yngling, vilken, om rektor så för gott finner, kan genom omröstning av kam
raterna utses, då likväl alltid rättighet förbehålles rektor och lärare, att, i 
händelse av giltiga skäl, detta val förkasta och annan stipendiat utnämna».

Kapitalbehållningen den 30 juni 1949 ...........kr. 2.066:87.

Sällskapet P. B:s stipendiefond.
Genom gåvobrev den 10 november 1863 skänkte sällskapet P. B. i Vä

nersborg »grundpenningen» 100 rdr rmt till denna fond under föreskrift, att 
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kapitalet skulle av rektor och kollegium vårdas, och så snart årliga räntan 
uppgår till 20.00 rmt eller därutöver, »utdelas vid varje vårtermins examen 
hälften därav, beräknad uti jämt riksdalerstal, till en behövande samt för 
flit, och goda seder utmärkt lärjunge uti någon av läroverkets tre högsta 
klasser; stående dock kollegium fritt atu i händelse av befogenhet, fördela 
stipendiet mellan flera lika förtjänta ynglingar;. :

/Kapitalbehållning' den 30 juni 194.9 ....... kr. 2.161:89.

1865 ars Säliskapsfond.
Ken 20 mars 1865 skänktes ax tio pnoner ■ Vanmsboig, ->(>m genom 

några ax en välvillig allmänhet uppmuntrade dramatiska föreställningar kom
mi. i tillfälle att visa sitt varma deltagande för läroverket»; 500 rdr rmt så
som grundkapital för denna fond att förvaltas av rektor och kollegium och 
med föreskrift, att av årliga räntan il:i skulle läggas till kapitalet, tills detta 
vuxit till 1.000 rdr rmt, sedan ständigt 57Rp återstoden av räntan »utdelas till 
någon för synnerlig flit, mogenhet i kunskaper och goda seder utmärkt, 
från läroverket avgående, yngling», till dess denna summa uppgår till 75 rdr 
rtmt; sedermera fördelas de till utdelning avsedda räntemedlen så, att en 
dylik yngling erhåller % av dem, och, den återstående tredjedelen »fördelas- 
lika mellan 2:nc för flit, kunskaper och goda seder utmärkta ynglingar inom 
läroverkets fem. nedersta klasser». Det förra stipendiet får dock aldrig över
stiga 100, de senare 25 rdr rmt vardera; överskottet lägges till kapitalet för 
bildande av nya stipendier efter samma grunder, med vars utdelande (år 
börjas, då summan uppgår till 20 rdr rmt.

Kapitalbehållning den, 30 juni 1940 ....... kr. 1.589:07.

Hultströmska stipendiefonden.
Der. 24 mars 1869 överlämnade rektor C. S. Hultström till läroverket en 

summa av 1.695 rdr rmt, som av föräldrar, målsmän och. forna lärjungar bli
vit samnianskjutna. vid hans avskedstagande från rektorsbefattningen, och 
föreskrev, att av årliga räntan ett stipendium å 75 rdr skulle utdelas, till 
dess överskottsmedlen uppgå till 500 rdr, då dessa tilläggas kapitalet, och 
’stipendiet ökas till 100 rdr o. s. v. allt framgent. Stipendiet utdelas.tili.cn 
lärjunge, företrädesvis åt en behövande, inom de tvenne högre (6:e och 7:e) 
klasserna, som jämte vitsord om berömlig flit och mycket gott uppförande 
även har högsta betyg (berömlig) i ett eller åtminstone näst högsta betyg 
(med beröm godkänd) i tre läroämnen, utan att i något eller på sin höjd ett 
ämne hava mindre än godkänd. Stipendiet kan få behållas i fyraåi.

Kapitalbehållning den .30 juni 1949 ...........kr. 3.625:84.

G. S. Karströms stipendiefond.
Den 9 november. 1868 skänktes av tullförvaltaren G. S. Karström 800 rdr 

nm att förvaltas av rektor och kollegium, och av. vilkas ränta ett stipendium 
ax 40 rdr rmt årligen skulle utdelas ;till en behövande samt, för flit och 
goda seder utmärkt lärjunge uti någon ax- läroverkets tvenne högsta klasser, 
varvid företrädesvis avseende bör fästas vdd goda insikter uti. naturvetenskap 
och matematik».

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ......... kr. 1.998:24.

utdelas.tili.cn
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Dahllöfska stipendiefonden.
Genom testamentariskt förordnande den 10 november 1865 bestämde 

godsägaren J. F. Dahllöf, att efter hans död 500 rdr rmt skulle användas 
till bildande av stipendiefond vid läroverket, varav räntebeloppet, så snart 
kapitalet vuxit till 1.000 rdr rmt, skulle fördelas »i två lika stora stipendier 
för tvenne behövande, flitiga och skickliga ynglingar vid läroverket», med 
företräde för testators efterkommande, om de äro i behövande omständig
heter.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ..........  kr. 1.522:90.

Rådberg—Castorinska stipendiefonden.
Genom gåvobrev den 16 december 1872 överlämnade lektor K. F. Råd

berg å sin moders vägnar för bildande av denna fond en summa av 500 rdr 
rmt, varav enligt den 17 januari 1873 dagtecknad stipendieförfattning årliga 
räntan utdelas »till en eller flere välartade, flitige och skicklige lärjungar 
inom läroverket» dock med den inskränkning, att 10 rdr rmt årligen inbe- 
sparas, tills dessa besparingar vuxit till 100 kr., då de läggas till kapi
talet o. s. v. allt framgent.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ..........  kr. 1.577:43.

Ryding—Liedzénska stipendiefonden.
Den 14 juni 1875 skänkte makarna, landskam reraren J. M. Ryding och fru 

Karin Ryding, född Liedzén, på sin silvcrbröllopsdag en summa av 1.000 
kronor uti Städernas hypotekskassas grundfondsobligationer till bildande av 
stipendier för i Vänersborgs högre skolor studerande gossar och flickor, un
der föreskrift att årligen, innan någon utdelning sker, fonden tillägges en 
obligation å 50 kronor eller däremot svarande värde, samt att den övriga 
behållningen årligen utdelas »i första hand till en eller flera välartade och 
flitige lärjungar inom läroverken, som med oss kunna räkna släktskap, samt 
i andra rummet, där släkting till oss ej finnes, till en eller flere ynglingar 
eller flickor, vilka med vitord om goda kunskaper och berömligt uppfö
rande lämna läroverkets högsta avdelningar».

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ..........  kr. 5.214:40.

F. A. Zettergrens stipendiefond.
Genom gåvobrev den 17 mars 1884 förärade teckningsläraren F. A. Zet- 

tergren till läroverket en summa av 500 kronor, av vars ränta en procent av 
kapitalet årligen skulle tilläggas detta och resten »utdelas såsom premier till 
dem av läroverkets lärjungar, vilka genom gott uppförande, flit och framsteg 
i teckning gjort sig därav förtjänta».

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ........... kr. 936:91.

1871 års abiturienters stipendiefond.
Sedan 1871 års abiturienter sammanskjutit en summa till en fanfond vid 

läroverket, men denna under årens lopp vuxit utöver det för ändamålet av
sedda behovet, beslöto stiftarne år 1891 att, sedan 150 kr. avtagits till fan
fond, med återstående 550 kronor bilda grundplåten till en stipendiefond, 
vartill en av dem, komministern A. Leuwgren dessutom kontant bidrog med 
450 kronor. Enligt stipendieförfattningen den 14 december 1891 skall av 
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nämnda fonds ränteavkastning årligen till och med år 1901 en summa av 
5 kronor föras till läroverkets fanfond, övriga räntan utdelas årligen till cn 
eller flere -.välartade, flitiga och skickliga lärjungar inom läroverket, dock 
med den inskränkning att 10 kr. årligen besparas, tills besparingarna vuxit, 
till 100 kr., då de läggas till kapitalet o. s. v. allt framgent.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 .......... kr; 1.759:87.

Rektor C. S. Hultströms stipendiefond.
Genom testamente i .februari 1882 skänkte rektor C. S. Hultström 2.000- 

kronor till en stipendiefond vid läroverket och genom samtidigt upprättad 
.stipendieförfattning bestämdes, att av räntan skulle utgå två stipendier å 30 
ki. vardera; när överskottet stigit till 200 stipendierna till 55 kr.
vardera o. s. v. allt framdeles. Villkoren för erhållande av de-^sa stipendier 
äro desamma, som gälla för Hultströmska stipendiefonden.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 .......... kr. 2.-100:b3.

Radberg—Pyhlsonska stipendiefonden.
I sitt den 18 oktober 1892 upprättade och den 29 maj 1893 bevakade 

testamente, bestämde fru Sofia Amalia .Rådberg, född Pyhlson, att av 
hennes blivande- kvarlåtenskap 2,000 kronor skulle tilldelas läroverket så
som stipendiefond, av vars årliga ränta8/» skulle utdelas, såsom kollegium, 
fritt äger rätt att bestämma; den återstående tredjedelen, avrundad till 
‘närmast lägre tiotal, besparas, tills detta belopp vuxit till 100' kr., då det 
lägges till kapitalet o.' s. v. .

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ....... kr. 4,506: 45.

Helena Christina Wästbergs stipendiefond.
Genom testamente den 7' juni . 1887, bevakat den 27 maj; 1895, förord

nade kollegan V. A. Wästberg, att all hans kvarlåtenskap skulle överläm
nas till läroverket. för att bilda en stipendiefond, varav årliga räntan skulle 
utdelas, ”åt en i de högre klasserna varande medellös yngling, som med 
verkliga anlag för studier städse ådagalagt gott uppförande och godkänd 
flit', med föu trädesrätt för släktingar samt ynglingar ftån \ancmbotgs 
och Levene pastorater, dock med det villkor att hälften av nämnda ränta 
lillfanor testators brorsdotter, fröken Emma Helena Wästberg, så länge 
hon lever ogift.

Kapitalbehållningen den 30 juni 1049........... kr. 3,131:57

Stipendium Johanneum.
I testamente, upprättat den 23 maj 1893 och bevakat den nldmar 

1897, förordnade. kollegan J. A. Nyberg, ätt av hans kvarlåtenskap 2,000 
kronor, skulle tilldelas läroverket såsom en stipendiefond, med villkor att 
räntan årligen utbetalas till testators broder C. M. Nyberg och hans 
hustru -Anna Nyberg, född Assarsson, i Svenljunga, så länge någon av dem 
lever; därefter tilldelas nämnda ränta någon ”lärjunge' i nedre sjätte eller 
däremot svarande klass”. ”Rätt till stipendiets erhållande äger företrädes
vis släkting med gott uppförande och godkända kunskapsbetyg i allmän
het, därnäst den, som är son av lärare vid allmänna läroverket i Borås 
och därefter den, söm i Boras är född eller viel allmänna läroverket där



H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1949-1950 29

städes studerat, allt i dessa senare fall under villkor, jämte gott uppfö
rande, av goda eller med beröm godkända kunskaper i moderna språk, 
latin eller historia, vilket villkor även gäller, om mot förmodan stude
rande med företrädesrätt ej skulle finnas vid läroverket. Stipendiat, som 
fortfarande gör sig förtjänt av stipendiet, behåller detsamma, så länge han 
vid läroverket studerar”.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ...........kr. 2.484:92.

Småfåglarnas Vänners stipendiefond.
I maj 1898 skänktes av sällskapet ”Småfoglarnes Vänner” i Vänersborg 

en summa av 1,000 kr. till läroverket att bilda en stipendiefond, varav årliga 
räntan utdelas ”till en eller flere lärjungar vid läroverket, företrädesvis 
till sådana, som jämte vitsord om god flit och gott uppförande visat in
tresse för djurskyddssaken och naturalhistoriens studium”, dock med den 
inskränkning, att årligen 10 kr. besparas, tills dessa besparingar vuxit till 
100 kr., då de tilläggas kapitalet o. s. v. allt framgent.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ........... kr. 3,284:54.

1876 års Föreläsningsförenings stipendiefond.
Genom gåvobrev den 21 april 1899 skänkte den då upplösta Vänersborgs 

Föreläsningsförening en summa av 628 kr. 12 öre till läroverket för att 
utgöra grundkapitalet till ett stipendium, varav årliga räntan utdelas ”till 
en eller flere välartade, flitige och skicklige lärjungar inom läroverket, 
företrädesvis till sådana, som ådagalägga goda kunskaper i modersmålet 
och visat framstående anlag vid dess behandling”, dock med samma in
skränkning, s om i näst föregående stipendium är föreskrivet.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ..........  kr. 978:69.

Läroverkets Fanfond
(se «1871 års abiturienters stipendiefond»)

är avsedd till inköp och underhåll av en fana eller flagga åt läroverket. 
Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ...kr. 18:39.

Läroverksadjunkten Johan Lindblads stipendiefond.
För denna stipendiefond hava av donatorerna uppsatts följande närmare 

bestämmelser:
”a) Den till Venersborgs högre allmänna läroverk donerade fonden av ett

tusen (1,000) kronor förvaltas av läroverkets rektor och kollegium på 
samma sätt och under samma ansvar som läroverkets övriga medel, och 
kapitalet utlånas mot högsta ränta, som med tillbörlig säkerhet kan er
hållas;

b) Hälften av årliga räntan insättes i sparbank eller liknande inrättning 
för att jämte räntas läggande till ränta därav bilda nytt kapital, och när 
detta sålunda bildade nya kapital vuxit till femhundra (500) kronor, 
lägges det tillsammans med det ursprungliga kapitalet och utlånas, var
efter med halva årliga räntan å det sålunda ökade grundkapitalet forfa
res på samma sätt för bildande av nytt tilläggskapital av femhundra 
(500;) kronor, som ånyo lägges till grundkapitalet, och så vidare alltjämt, 
till dess ett kapital av fyratusen (4,000) kronor bildats, varefter hela årliga 
räntan utdelas i enlighet med de i moment c) givna bestämmelser;
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c) Intill dess det donerade grundkapitalet hunnit växa till ovan, bestämda 
slutsumma av fyratusen (4.000) kronor, utdelas endast hälften av årliga rän
tan. vid varje läsårs slut, enligt rektors och kollegiets bestämmande, till en 
e’ki fkn xalmtad« Ihtige o<h ska klv< Wjungai inom laiovciketoch u>ic 
.trädesvis till någon från, -läroverkets högsta klass utgående samt för fram
stående skicklighet i tyska språket vitsordad lärjunge.”

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ....... kr. 2.206:35., .

Fyra bröder Sandbergs stipendiefond.
»Fyra bröder Sandbergs stipendiefond», som genom gåvobrev av den 6 

november 1912 skänktes till läroverket av herr C. P. Sandberg och hans 
hustru N. E. Sandberg, skall förvaltas av läroverkets rektor och kollegium 
på samma sätt och under samma ansvar som läroverkets övriga medel. 
Räntan: av det donerade beloppet skall årligen enligt kollegiets beprövande 
tilldelas någon yngling vid läroverket, vilken utmärkt sig genom flit, kun
skap och gott uppförande, helst från Vänersborgs stad.

Kapitalbehållning den. 30 juni 1949 ....... kr. 2.253:24.

1886 års abiturienters stipendiefond.
1886 års abiturienter vid högre allmänna läroverket i Vänersborg, som i 

tacksam hågkomst av sin skoltid beslutat fira 25-årsminnet av studentexamen 
genom, att till läroverket överlämna en inom deras krets insamlad stipendie
fond, hava överlämnat denna under följande

Villkor och bestämmelser:
l:o. Fonden ställes under Högre Allmänna Läroverkets i Vänersborg för

valtning och skall bevaras. fristående från andra läroverkets fonder under 
namn av »1886 års abiturienters stipendiefond».

2:o. Fondens tillgångar överlämnas i form av en Konungariket Sveriges 
Stadshypotekskassas 5 °/o obligation å 1.000 kronor och skola förbliva så
lunda placerade, till dess utlottning kan finnas önskvärd. Dock, må fondens, 
tillgångar icke placeras annorledes än i hypotekskassans, svenska statens 
eller svensk kommuns obligation. .

3:o. Fondens årliga avkastning utdelas vid slutet av varje läsår såsom ett 
odelat stipendium till en av. uppmuntran förtjänt, flitig och välartad lär
junge i nagon ar läroverkets högsta klasscT (gvmnasiabmgarna) foi att satia 
honom i tillfälle att under sommarferierna företaga någon längre eller 
kortare turist- eller studiefärd företrädesvis i Västergötland och Dalsland.

4:o. För att stipendiet aldrig skall minskas, överlämnas dessutom 100 
kronor, insatta på sparkassa i Enskilda Banken i Vänersborg, vilken summa 
skall i banken innestå, till dess den genom, räntor och eventuella gåvor 
vuxit till 500 kronor, varefter den lägges till och placeras på samma sätt 
som det övriga kapitalet, och hela räntan, utdelas som, stipendium.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ,....... , kr. 1,273:92.

Gyllenheimska biblioteksfonden.
Genom. K. Maj:ts beslut don 2 augusti 1018 och 27 september 1024 med

gavs, att de läroverkets biblioteks- och matenaikassa tillhöriga, ar genesai- 
auditören E. G. Gyllenheim genom testamente den 6 oktober 1824 donerade 
frälseräntorna från %, mandat N. Torp, i Bolstads socken, mantal Nyböle 
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n:r 1 i.Frändefors socken finge avlösas. Avlösningsbeloppet bestäamdes till 
resp. Kr. 3,857:75 och kr. 2,676. På samma gång föreskrevs, att de så
lunda inflytande medlen skulle bilda en särskild vid läroverket förvaltad 
fond, som ej finge till kapitalet minskas utan årligen skulle ökas på det 
sätt, att en femtedel av den årliga räntan lades till kapitalet, samt att 
återstående fyra femtedelar av ränteavkastningen skulle användas i enlig
het med testamentets föreskrift (till underhåll och tillökning av boksam
ling). Avlösningssummoorna jämte av samme donator skänkta aktier i Gö
ta Kanalbolag hava bokförts såsom en särskild fond benämnd Gyllenheimska 
biblioteksfonden.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ..........  kr. 10,146:62.

Hernströmska stipendiefonden.
I tesamente av den 3 juli 1917 förklarade godsägaren Knut R. Hernström 

såsom sin yttersta vilja att av hans kvarlåtenskap skulle tilldelas:
Elementarverket för gossar i Vänersborg Tvåtusenfemhundra (2,500) 

kronor till en stipendiefond, varav räntan må utgå årligen i ett stipendium, 
med företräde för en behövande lärjunge med säskild fallenhet för mate
matik.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949..........  kr. 3.080:82.

Berginska stipendiefonden.
I testamente av den 2 december 1914 förordnade läroverksadjunkten P. G. 

.Bergin att efter hans död skulle av behållningen i hans bo Ettusen (1.000) 
kronor överlämnas till högre allmänna läroverkeit i Vänersborg för att bilda 
en fond, vars årliga ränta skulle utdelas till en behövande, lovande, välartad 
yngling enligt kollegii närmare bestämmelser.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ...........kr. 1.215:84.

August och Hillevid Carlbergs, född Zachrisson, minnesfond.
Genom testamente av den 23 aug. 1922 förordnade änkefru Hillevid Carl- 

berg, att sedan vissa legat utgått och befintliga lösören realiserats, behåll
ningen efter henne skulle avsättas till en fond, som skulle förvaltas av lärare
kollegiet vid högre allmänna läroverket i Vänersborg och vars avkastning 
skulle utdelas till en eller två änkor efter avlidna lärare vid läroverket. 
Skulle vid tiden för utdelning icke någon änka, som kan göra anspråk på 
utdelning finnas, skall hälften av avkastningen läggas till kapitalet och andra 
hälften utdelas såsom stipendier till lärjungar vid läroverket i enlighet med 
kollegiets beslut. mmmmm

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ...........kr. 20.726: 15.

Rektor G Th. Bergmans stipendiefond.
Med anledning av att den 6 december 1926 100 år förflutit sedan förre 

rektorn vid härvarande läroverk G. Th. Bergman föddes, överlämnade Berg
mans dotter, fru Gertrud Zachau den 16 november 1926 till läroverket ett 
belopp av 3.000 kronor i Svenska Statens obligationer och inskrivna i riks- 
gäldskontorets statsskuldbok. Ovanstående belopp skulle utgöra en stipen
diefond, för vilken följande bestämmelser skulle gälla: Fonden förvaltas av 
rektorsämbetet vid högre allmänna läroverket i Vänersborg. Om och när 
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obligationerna inbetalas, skall' kapitalet ånyo' placeras i Svenska Statens 
obligationer, .vilka skola inskrivas i statsskuldboken.

Fondens räkenskaper och förvaltning .skola granskas i samma ordning som 
läroverkets övriga räkenskaper.

Årliga räntan, eventuellt ined någon fondering, utdelas enligt kollegiets 
beslut såsom stipendier till en eller flera manliga eller: kvinnliga lärjungar, 
som iaktagit gott uppförande och god flit samt visat sig äga god studiebe
gåvning, varvid mindre bemedlade lärjungar i första: rummet böra.ifråga- 
komma.

Kapitalbehållning den. 30 juni 1949 ...........kr. 3:345:— Å

Bröderna Schmidts stipendiefond.
Den 4 april 1929 mottog läroverket från överfältveterinären P. Schmidt ett 

belopp av. Tvåtusen (2.000.) kronor, avsett, att utgöra, en stipendiefond, för 
vilken följande bestämmelser skulle gälla:

Fondens årliga avkastning skall, sedan en tiondel härav lagts till kapitalet, 
av rektor vid läroverket, efter av läroverkskollegium avgivet yttrande, såsom 
•stipendium tilldelas en välartad yngling, som vid läsårets ..slut, blivit uppflyt
tad till läroverkets högsta klass. ’

För den händelse två eller flera lärjungar skulle anses vara lika förtjänta 
av stipendiet, skall företräde givas den, som framför annan befinnes våra i 
behov av understöd. Om stipendiet något år. icke skulle komma att utdelas, 
skall beloppet läggas till kapitalet.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949. ...... . kr. 2.192:40.

Axel R. Janssons fond.
I testamente av den 28 juni 1929 föreskrev bruksägaren Axel R. Jansson, 

att av hans kvarlåtenskap skulle Etthundratusen (190.000 i kronor överlämnas 
till Älvsborgs läns landsting. Av den årliga avkastningen skulle Etthundra 
(100) kronor tillfalla läroverket att utdela« såsom stipendier ät någon eder 
några elever från Dal; som därav gjort sig förtjänta. Under vissa omstän- 
ständigheter skulle större del av avkastningen kunna tillfalla läroverket.

Fonden förvaltas av Älvsborgs läns landsting.

Landshövdingen, greve Eric Josias Sparres studiefond.
I samband med avtäckandet den 17 juni 1930 av en byst över landshöv

dingen m.m. Eric Josias Sparre överlämnades till rektor av kontraktspro 
ten m. m. L. M; Engström dels kontant 1.500 kron or. dels skuldförbindelser 
å 3.000 kronor samt meddelande, att en person testameirariskr fmcskiivit, 
att vid hans död 500 kronor skulle överlämna« till Uroxes ket Ifjågara- 
rande belopp voro avsedda att bilda grundplåt till: en fond benämnd lands
hövdingen, greve. Eric. Josias Sparres studiefond, för vilken följande be
stämmelser skulle gälla: Fondmedlen förvaltas: på. samma sätt, under sam
ma ansvar och.med samma årliga granskning som -läroverkets öviiga fonder 
samt utlånas mot så hög ränta som lagligen och med avseende på tillbörlig 
säkerhet kan erhållas.

Mins': 10 o/o procent av den årliga räntan .skola från och med år 1937 
läggas till kapitalet. Det övriga utdelas såsom stipendier till en eller flera 
välartade, mindre bemedlade och helst tillika studiebegåväde ynglingar vid
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läroverket, kyrkoskrivna inom Älvsborgs län. med företräde för den eller 
dem, som räkna släktskap med landshövding Sparre eller med någon av 
donatorerna eller prosten Engström.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ....... kr. 6.466:25.

Läroverkets musikfond.
Den 1 januari 1941 överlämnade läroverkets musiklärare, musikdirek

tören Erik Alvin, 500 kronor i Svenska statens premieobligationer av år 
.1940, vilka inköpts för medel, som influtit vid tre julmysterieföreställ- 
ningar i aulan. Obligationerna eller avkastningen av dem skall användas till 
inköp av instrument eller i övrigt disponeras för musikundervisningens 
främjande vid läroverket.

Senare har fonden fått tillskott av medel influtna vid fortsatta julmyste- 
rieföreställningar och de senaste åren från av musikdirektör Alvin ordnade 
vårkonserter av läroverkets lärjungar.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ........... kr. 1.653:79.

Carl Tore och Maria Torsälls stipendiefond.
I testamente upprättat i Skara den 21 februari 1939 förordnade ingen

jören Carl Tore Torsäll, att hans kvarlåtenskap skulle delas så, att högre 
allmänna läroverken i Skara och Vänersborg skulle få vardera hälften att 
bilda »Carl Tore och Maria Torsälls stipendiefond», vars avkastning av 
läroverkens kollegier skola årligen utdelas till stipendier åt behövande och 
skötsamma elever med företrädesrätt åt släkting till donator eller elev 
från Flo församling. Stipendiebelopp må ej utgå med mindre än 100 kronor 
till varje stipendiat för varje termin. Det belopp av avkastningen, som 
ej uppgår till jämnt hundratal, skall besparas och läggas till nästa års ut
delning. Stipendiefonderna skola förvaltas av Skaraborgs enskilda banks 
potariatavdelning i Skövde.

Efter donators död redovisades boets behållning den 21 maj 1943. Den 
31 december 1949 uppgick kapitalbehållningen till kr. 76.369:73, varav hälf
ten kommer på Vänersborgs läroverks del eller kr. 38.184:86.

Fonden förvaltas av Skaraborgs enskilda bank, Skövde.

Vänersborgs skolpojkars stipendiefond.
Den 15 juli 1944 överlämnade föreningen Vänersborgs skolpojkar, i Stock

holm nom. 8.000 kronor i Svenska statens 3 °/o obligationer avsedda att ut
göra grundplåten till en stipendiefond med ovannämnda namn. Fonden skall 
förvaltas av rektorsämbetet och medlen disponeras sålunda: »1. Fondens 
medel göres räntebärande genom placering i obligationer eller på annat be
tryggande sätt. 2. Av den under ett kalenderår inflytande ränteavkast
ningen avsättes 10 o/o till grundfonden. Återstoden utdelas helt eller delvis 
vid slutet av nästföljande års vårtermin till en eller flera enligt läroverks- 
kollegii bedömande därav följande lärjungar. 3. Stipendiernas belopp böra 
utgöra lägst 100 kronor, dock må ett belopp med mindre storlek utdelas så 
länge årliga avkastningen icke uppgår till eller överstiger 200 kronor. 
4. Vad som under ett år av en eller annan anledning icke utdelas såsom 
stipendium lägges till grundfonden.»

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ...........kr. 8.201:21.
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Sigrid Sjögrens premiefond.
Den 20 maj 1945 överlämnade f. d. läroverksadjunkten Josef Sjögren och 

dians maka Famn som mmne avJderås 1932-avlidna dotter på lo-års
dagen. av hennes studentexamen Svenska statens 2 H o/o obligationer av 1939 
till nominellt belopp av 2.000 kronor att av läroverket förvaltas som »Sigrid 
Sjögrens premiefond». Den årliga avkastningen, avrundad nedåt till lämpligt 
belopp, skall vid årsavslutningen. tilldelas en elev -ev. flera elever) med 

östudieintresse och studiebegåvning/ utan diänstn till ekoernas ekonomiska 
förhållanden. För premiebeloppet må stipendiat, om så önskas, inköpa en 
bok oeli i den få läroverkets premietecken infört. Räntan må gärna någon 
gång innehålles och läggas till kapitalet.

Kapitalbehållning den 30 juni 1040 ....... kr. 2.096:22.

Bröderna Evers stipendium.
Den 29 september 1946 mottog läroverket från. framlidne direktören Ha

rald Evers’ dödsbo 5.000 kronor till minne av direktören H. Evers, och hans 
båda bröder Fredrik och Torsten, som samtliga gått i Vänersborgs läroverk. 
Avkastningen skall årligen vid vårterminens slut utdelas »till lärjunge med 
högsta betyg i kunskap och flit på så sätt, att ena året hela avkastningen 
skall utdelas till lärjunge avläggande studentexamen på reallinjen, andra, 
året till lärjunge med flyttning från 5:te real och tredje året till lärjunge i 
den klass, som Torsten Evers på sin tid avgick från"(d. v. s. ring i4). Ut
delningen sker alltså vart 3:dje år i de klasser, bröderna lämnade.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ....... kr. 5.032:63.

Rektor Ernst Lundbergs premiefond.
Efter mottagandet av de medel, som insamlats som avskedsgåva i sam

band med målandet av rektor Lundbergs porträtt, överlämnade rektor Lund
berg den 9 juni. 1947 kr. 2,008 i Svenska statens obligationer att utgöra en 
premiefond. Fem sjättedelar av den årliga avkastningen (ev. med lämplig: 
.ävrundning > skall vid . läsårets slut utdelas som premium åt därav förtjänt, 
lärjunge å gymnasiet (oavsett dennes ekonomiska förhållanden) med. före
träde för den, som visat lust och fallenhet för matematiskt-naturvetenskap- 
liga ämnen.

Kapitalbehållning den 30 juni 1949 ...... kr. 2.020:14.

Carl Dafgårds fond.
Enligt testamente den 9 oktober 1925 förordnade ingenjören Carl Dafgård 

i Sydney att större delen av hans efterlämnade förmögenhet efter hans 
hustrus död av . testamentsexekutörerna The I Tion »Trustee Company .of 

. Australia limited överlämnas till Vänersborgs högre allmänna läroverk att 
placeras i svenska statens obligationer. Inkomsten av dem skall årligen ut
delas av kollegiet »till minst 12 studiebegå vade, välartade och lovande elever,, 
som äro i behov av sådant understöd för fullgörandet av sina studier, och 
alla dessa böra väljas av sagda kollegium ur de tie högsta klasserna av 
läroverket, och ingen bör få mer än 250 kronor årligen. Kollegiet kan efter 
gottfinnande använda ett belopp ej överstigande en fjärdedel av den årliga, 
inkomsten för utförande av dekorativt artistiska eller gagneliga förbätt- 
ningar i samband med läroverket, dock icke oftare än vartannat år.»
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Enligt meddelande från ovannämnda testamentsexekutörer avled änkan, 
Mrs Ellen Dafgård i Sydney den 14 mars 1950, varför läroverkets andel i 
kvarlåtenskapen inom kort kommer att tillställas läroverket, vadan stipen
dierna kunna komma att utgå från och med läsåret 1950- 1951.

Kapitalbehållningen torde den 30 juni 1950 komma att uppgå till omkr. 
120.000 kronor.

Anna Cecilia Olssons stipendiefond.
Numera framlidna innehavaren av Anna Olssons hatt- och mössaffär, 

fröken Anna Olsson förordnade i sitt den 22 augusti 1949 upprättade tes
tamente, att av kvarlåtenskapen 10.000 kronor efter hennes moders, Emma 
Olssons, död skall överlämnas till högre allmänna läroverket i Vänersborg 
under ovannämnda namn. Avkastningen skall, sedan en tiondel därav lagts 
till kapitalet, årligen utdelas till lärjunge, som i studentexamen erhållit 
högsta betyget i teckning.

Kapitalet har ännu ej tillfallit läroverket.
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Kap. V. Byggnader och inredning m. m.
19. Läroverkets byggnadsfråga Har under vintern och våren 1950 diskuterats 

av stadens byggnadsutredning, varvid stadens skolchefer kallats att framlägga 
sina synpunkter. Vid tvenne tillfällen ha ledamöter av Kungi. Skolöversty
relsen besökt Vänersborg för att på ort och ställe studera lokalproblemet. 
Sålunda besökte undervisningsrådet CarLErik Sjöstedt den 19 november 
läroverket för att undersöka lämpliga åtgärder med anledning av det hastigt 
växande lärjungeantalet, och den 12 februari gästade undervisningsrådet Eskil 
Källquist staden för att studera läroverkets lokalförhållanden. Vid båda dessa 
tillfällen hade förutom läroverkets lokalstyrelse även ledamöterna i drätsel
kammaren och 1947 års byggnadsutredning kallats att närvara vid samman
träden för att med undervisningsråden dryfta lokalproblemen. Frågan har 
under våren fortskridit så långt, att byggnadsutredningen vid sammanträde 
den 12 maj beslöt utse en delegation för att med vederbörande myndig
heter i Stockholm diskutera de olika alternativ, som framkommit.

Från och med detta läsår ha sex klassrum måst förhyras ute i staden. Två 
klassrum ha erhållits i frimurarlogens hus och fyra i Östergatan 21 ; ett av. 
dessa sistnämnda är dock endast ett . litet genomgångsrum med plats för 12 
elever. Av olika orsaker voro flera av dessa lokaler tyvärr ej disponibla vid 
läsårets början. Först i oktober blevo alla fullt brukbara, men fullt iordning
ställda blevo de sista först vid början av vårterminen. Att detta vållade av
sevärda olägenheter ar självklart. Rummen äro målade i ljusa färger och 
ganska bra. De torde under en längre. tid komma alt nyttjas som proviso
riska lokaler. Ytterligare tre klassrum måste för nästa läsår förhyras utanför 
läroverksbyggnaden.

1 själva läroverksbyggnaden renoverades ett klassrum i nedra våningen 
under sommaren. Likaså har rektorsexpeditionens väntrum renoverats. Genom 
insättning av en glasvägg har kanslibiträdet fått bättre och mer ostörda 
arbetsförhållanden. En planerad omändring av huvudingången medhanns ej 
under sommaren, varför den måste försiggå, under hösten och fullt slutfördes 
under jullovet. I stället för de klumpiga inåtgående dörrarna har man fått 
6 stora utåtgående dörrar i glas med ekramar. Utom att passagen ut och in 
därigenom i avsevärd grad underlättas, har man vunnit, att den förr så mörka 
och ogästvänliga vestibulen, som även ommålats, blivit ljus och luftig. På 
fondväggen mittemot ingången har uppsatts en glasmonter för läroverkets 
många idrottspris. Lysämnesrörsbelysning i entrén bidrager också till att 
fasaden gör. ett ståtligare intryck.

I annexet har teckningssalen renoverats och fått parkettgolv, varjämte nya, 
större och luftigare dubbelkopplade fönster inmonterats i hela översta våningen. 
I mellanvåningen har genom sammanslagning av två små rum åstadkommits 
ett rum för kvinnlig slöjd. Rummet är liksom övriga nyrenoverade lokaler 
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målat i ljusa färger och har försetts med parkettgolv. Efter den genomgå
ende renovering, som planerats för samtliga lokaler i detta gamla hus, torde 
man få goda institutionslokaler. Belysningen har även förbättrats genom in
stallering av lysämnesrör i flera av rummen.

På skolgården har placerats ytterligare en del cykelställ.
Utförligare meddelanden om läroverkets lokaler har lämnats i årsredogö- 

relserna för läsåret 1923—24 och 1934—35.

Kap. VI. Tillsyn, examina m. m.
Inspektion. 20.

Den 23 november 1949 inspekterade förste gymnastikkonsulenten A. Thor
son gymnastikundervisningen.

Den 19 november 1949 besökte undervisningsrådet Carl-Erik Sjöstedt och 
den 12 februari 1950 undervisningsrådet Eskil Källquist läroverket, båda för 
att närmare studera läroverkets lokalförhållanden (jfr föregående moment).

Föräldramöten, åhöraredagar m. m.
Under läsåret ha föräldramöten ordnats tvenne gånger, den 14 mars och 21. 

den 24 april, i samband med föräldraföreningens ovan sid. 16 nämnda sam
mankomster.

Föräldrar och målsmän voro inbjudna att besöka läroverket och taga del 
av undervisningen den 13 och 14 mars.

* * *
Den 19 september hade läroverket äran mottaga officiellt besök av lands

hövding Arvid Richert, åtföljd av Stadsfullmäktiges ordförande. 1 kollegie
rummet föreställdes lärarkåren för länets nye hövding, varefter landshövdingen 
genomgick skolans lokaler och gjorde sig underrättad om läroverkets aktuella 
problem.

Intagning av lärjungar i första klassen.
Vid slutet av vårterminen 1949 anmälde sig till prövningfri intagning i 22. 

klass 7° 105 lärjungar, av vilka 5 ej uppfyllde i läroverksstadgan § 29 mom. 
10 stadgade villkor. Ingen anmälde sig till prövning. Av de sålunda anmälda 
intogos 84. Vid början av höstterminen tillkommo 5 nya inträdessökande. 
1 av dessa samt 3 av de på våren anmälda begärde nu få undergå inträdes
prov. De 3 sistnämnda godkändes och intogos liksom 8 av de från vårter
minen kvarstående sökandena samt 4 av de vid höstterminens början anmälda.

Till klass 1* anmälde sig vid slutet av vårterminen 1949 37 lärjungar, av 
vilka 1 ej uppfyllde stadgade villkor. Ingen anmälde sig till prövning. 26 
av de anmälda intogos. Vid början av höstterminen anmälde sig ytterligare 
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23.

3; ingen önskade pröva. Samtliga 3 samt 5 av de på våren anmälda in- 
togos riu.

Vårterminen 1950 ha anmälts till klass T’ 129 lärjungar (78 gossar, 51 flickor) 
och till l4 23 lärjungar (13 gossar, 10 flickor). Ingen har anmält sig önska 
prövning. Efter vårterminens slut kommer intagningsnämnd att sammanträda 
och besluta om intagning till klass F. Vid höstterminens början sker ej någon 
intagning av nyanmälda till denna klass. Till klass l4 däremot kan anmäl
ningen ingivas även före början av höstterminen 1950.

Student- och realexamina.
Studentexamen: Höstterminen 1949 deltogo 6 lärjungar å reallinjen i de 

skriftliga proven. 5 av dessa förklarades berättigade till muntlig prövning. 
Sådan ägde rum den 12 december, då utom dessa 5 här examinerades även 
1 elev från vardera av högre allmänna läroverken i Skara och Uddevalla. 
Samtliga godkändes. Såsom censorer fungerade professorerna J. Holmberg 
och Hj. Lindroth samt f. d. lektorn B. Svensson, och som examensvittnen 
närvoro inspektor, hovpredikanten S. Danell, stadsfullmäktiges ordförande, 
förmannen O. Andersson, borgmästaren J. Prom och bankdirektören G. Berg
man.

Innevarande termin ha i de skriftliga proven deltagit 64 lärjungar, 16 å 
latinlinjen och 49 å reallinjen. Av dessa förklarades samtliga utom 1 å latin
linjen och 2 å reallinjen berättigade att undergå muntlig prövning. Sådan 
ägde rum den 22 24 maj, varvid som censorer fungerade professorerna F. 
Carlson, G. Säflund, H. Valentin och E.Wellander samt f.lektorn L. G. Starck 
och lektorn O. Strandberg. Som examensvittnen närvoro läroverkets inspek
tor, hovpredikanten S. Danell, landshövdingen A. Richert, lasarettsöverläka- 
ren A. Grönberg, taxeringsintendenten G. Hjorth, överlantmätaren A. Jern- 
ström, f. läroverksadjunkten J. Sjögren och tandläkaren C. O. Öberg. I proven 
deltogo 61 lärjungar, 15 å latinlinjen och 47 å reallinjen. Av dessa god
kändes samtliga utom 1 å latinlinjen och 2 å reallinjen, vilka 2 medgåvos 
omprövning jämlikt § 105 i läroverksstadgan.

Realexamen: Innevarande vårtermin ha i de skriftliga proven deltagit 54 
lärjungar, varav å allmänna linjen 43, 27 från femåriga och 16 från fyraåriga 
realskolelinjen, samt från handelslinjen 11 elever. Av dessa godkändes samt
liga utom 1 från handelslinjen. De muntliga proven ägde rum den 25 maj, 
varvid samtliga 53 deltagande godkändes.

Dessutom hade till läroverket hänvisats 12 privatister, varav 11 från högre 
folkskolan i Grästorp, för vilka de muntliga proven ägde rum inför särskild 
examensnämnd under tiden 26—31 maj. Alla godkändes.

Fyllnadsprövningar ha under sistförflutna kalenderår ägt rum i följande 
ämnen:

efter avlagd studentexamen i: modersmålet 1; engelska (latinl.) 2, (reall.) 
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3; tyska 7; franska (latinl.) 2, (reall.) 1; spanska 1; filosofi 2; geografi 3; 
matematik (latinl.) 6, (reall.) allmän kurs 11, specialkurs 10; biologi med 
hälsolära 5; fysik (latinl.) 5, (reali.) 7; kemi (latinl.) 1, (reall.) 7; teckning3; 
gymnastik med lek och idrott 1;

efter avlagd realexamen i; modersmålet 1; franska 3; matematik 3; biologi 
med hälsolära 1.

Särskilda prövningar: för behörighet att undervisa i engelska i folkskolan 5;
enligt fordningarna för studentexamen jämlikt läroverksstadgan § 117 B i: 

modersmålet 2; latin 1; engelska (reall.) 2; tyska 1; historia med samhälls- 
lära 5; filosofi 1; matematik (latinl.) 2, (reall. —allmän kurs) 2; fysik (latinl.) 
1, (reall.) 1;

enligt fordringarna för flyttning till gymnasiets näst högsta ring i: engelska 
(latinl.) 1; tyska 2; geografi 3; fysik; 2 kemi 2.

Kap. VIL Övriga meddelanden. 24.
Inträdes- och flyttningssökande vid början av höstterminen 1950 (ej till klass 

1°) skola muntligen eller skriftligen anmäla sig å rektorsexpeditionen senast 
fredagen den 18 augusti kl. 12. Prövningarna börja torsdagen den 24 augusti 
kl. 9. Ordning för proven kommer att anslås onsdagen den 23 augusti.

Kollegium hålles torsdagen den 24 augusti kl. 8.15.
Allmänt upprop äger rum tisdagen den 29 augusti, för eleverna i gymna

siet och klasserna 55—44 kl. 11 och för övriga lärjungar kl. 13. Höstterminen 
kommer att sluta onsdagen den 20 december. Vårterminen börjar fredagen 
den 12 januari och slutar tisdagen den 12 juni.

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

Vänersborg den 31 maj 1950.

Bo V:son Lundqvist.
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Underrättelser för inträdessökande.
Anmälan om inträde i klasserna l5 och l4 sker i början av april genom 

klassläraren i folkskolan på särskild blankett, som där tillhandahållas. På 
blanketten skall angivas om inträdessökande. vill genom prövning söka stärka 
sin ställning. Så snart ske kan efter vårterminens slut, skall folkskolans lärare 
översända senaste terminsbetyg i enlighet med fastställt formulär.

Minimifordringarna för inträde: Godkända vitsord i läroämnena från fjärde 
resp, sjätte klassen vid någon av folkskolans A- eller B-former med minst 
betygssumman 13’/2 (9 läroämnen eller ämnesgrenar), varav minst 4'7, inom 
ämnesgruppen tal- och läsövningar, skrivning och språklära samt tillämpad 
räkning.

Prövning anordnas dels vid vårterminens slut, dels eventuellt omedelbart 
före höstterminens början. 1 prövningen vid vårterminens slut får envar 
deltaga, som därtill anmäler sig. 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 redan vid vårterminens slut är större antalet tillgängliga plat
ser, ty i så fall verkställes intagningen redan då av intagningsnämnd.

Inträdessökande till klasserna 7° och 71 skall 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 (“Intyg för inträde vid allmänt läroverk“).

Intagen elev skall vid höstterminens början snarast till klassföreståndaren 
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. Varje inträdes
sökande skall förete ovan nämnt “Intyg för inträde vid allmänt läroverk“.


