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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 latingymna
sium, som anknyter till näst högsta klassen i realskolan, dels treårigt latin- och 
realgymnasium, som anknyter direkt till realexamen. Dessutom finnes i real
skolans båda högsta klasser inbyggd en handelslinje.

Kap. I. Undervisningen.
Lärotider, årsavslutning.

Höstterminen började med inträdes- och flyttningsprövningar lördagen den 1. 
25 augusti kl. 9 och med allmänt upprop torsdagen den 30 augusti för eleverna 
i gymnasiet och klasserna 55 och 44 kl. 12, i övriga klasser kl. 14, varpå den 
egentliga undervisningen tog sin början följande dag kl. 8 och slutade onsdagen 
den 19 december kl. 11.40. Avslutningen ägde rum fredagen den 21 december 
kl. 9.30.

V årterminen började fredagen den 11 januari med allmänt upprop kl. 11.30 
och 12.20, varefter undervisningen omedelbart tog sin början; den är ämnad 
att fortgå till fredagen den 6 juni kl. 15.so.

Offentlig årsavslutning äger rum i aulan tisdagen den 10 juni kl. 10. Upp- 2. 
visning i musik ägde rum tisdagen den 29 april och i gymnastik fredagen den 
9 maj. Prov å lärjungarnas arbeten i teckning och slöjd utställas i gymnastik
salen måndagen den 9 juni kl. 18—20 och tisdagen den 10 juni kl. 9—10.

Till att övervara årsavslutningen får jag inbjuda läroverkets eforus, dess in
spektor, som lovat att förrätta avslutningen, ledamöterna av Stadsfullmäktige 
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 läroverks- 3. 
stadgan har lämnats hela läroverket:

den 22 och 23 oktober, den 24 november, ett längre mitt-terminslov den 25 
februari—1 mars, åvägabragt genom att 3 allmänna lovdagar och 3 friluftsdagar 
sammanslogos, varjämte en av lovdagarna vid påsk flyttades till den 24 mars 
och en av lovdagarna vid pingst flyttades till den 3 maj, varjämte den 2 maj 
var friluftsdag. Sammanlagt 11 dagar har anslagits till friluftsverksamhet.
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Timplan.
Läroverkets timplan har i samtliga ringar och klasser utom de två högsta 

ringarna överensstämt med den för de allmänna läroverken gällande normal
planen.

På det differentierade gymnasiet har försök med starkare ämneskoncentration 
bedrivits enligt följande plan:

IL. III4 avslutas ämnena kristendomskunskap, engelska och historia med sam- 
hällslära, som ha lästs resp. 3, 4 och 7 veckotimmar. Den uppkomna ökningen 
(sammanlagt 7 veckotimmar) kompenseras av minskning med 1 veckotimme i 
vartdera av ämnena latin, franska och biologi med hälsolära samt 3 veckotimmar 
i modersmålet. Dessutom har ingen undervisning givits i geografi och filosofi, 
vilka ämnen i stället komma att läsas med dubbelt timantal i L. IV4. De ämnen, 
vilkas timantal minskas i L. III4, få motsvarande ökning i högsta ringen.

I L. II3 avslutas kristendomskunskap och engelska med resp. 3 och 4 vecko
timmar, som kompenseras av minskning med 1 veckotimme i vartdera, av ämnena 
franska och biologi med hälsolära.. Beträffande undervisningen i geografi och 
filosofi och ökning av timantalet i L. III3 gäller vad ovan nämnts under L. IV4.

I R. II3 a avslutas kristendomskunskap och franska med resp. 3 och 6 vecko
timmar, som kompenseras av minskning med 1 veckotimme i matematik allmän 
kurs, varjämte gäller samma ändring av timplanen för geografi och filosofi, 
som ovan nämnts för de båda latinringarna. Matematik kommer i gengäld att 
i R. III3 a läsas 7 veckotimmar.

i R. II3 b avslutas kristendomskunskap med 3 veckotimmar.
Även om det ännu är för tidigt att fälla ett definitivt omdöme om den sålunda 

bedrivna försöksverksamheten, är intrycket hittills i stort sett mycket gynn
samt. I vårens studentskrivning i engelska deltogo 1 lärjunge i L. III- och 14 
lärjungar i L. II3 med gott resultat: 2 a, 5 AB, 3 Ba, 3 B och 2 C.

Försöken skola fortsätta nästa läsår efter i huvudsak samma timplan.
Samläsning har under läsåret ägt rum i följande utsträckning:
L. IV4—L. III3 i kristendomskunskap, modersmålet, engelska, spanska, geo

grafi och matematik,
L. IV4—L. III3—R. III3 a och b i tyska och filosofi,
L. IV4—L. III3—R. III3 b i biologi med. hälsolära,
R. III3 a—R. III3 b i fysik,
L. III4—L. II3 i grekiska, tyska och matematik,
L. III4—L. II3—R. II3 a i spanska,
R. IIs a och b i biologi med hälsolära,
44—55 H i modersmålet, engelska, tyska och geografi,
45 a—45 H i modersmålet, engelska, tyska, geografi och matematik.



H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1951—1952 5

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 om stadgade lärokurser för varje klass och ring hänvisas till gällande 
undervisningsplan, varom upplysningar lämnas å rektorsexpeditionen.

Kristendomskunskap.
Bibeln: 1—III3, L. I4—L. IV4.
Psalmboken: 1—III3, L. I4—L. IV4.
Steen, Kristendom, Lärobok i kristendomskunskap för real- och flickskolan: 

35, 45, 34 (del 1:2 sid. 94—146).
Klefbeck—Wijkmark, Kristendomskunskap för realskolan: I3 (del I: sid. 1—95), 

23 (I: sid. 96—199), I4 (del I: sid 134—199)) 53, 44 (del II).
Klefbeck—Wijkmark, Lärobok i kristendomskunskap för det fyraåriga gym

nasiets första ring: L. I4.
Ahlberg, Religionshistorisk översikt för läroverken: L. II4, I3, (sid. 5—40), 

L. III4, II3 (sid. 5—12, 40—55).
Ahlberg, Den kristna världs- och livsåskådningen: L. III4, L. IV4, II3, III3.
Johansson-Liedgren, Kyrkohistoria för gymnasiet: L. II4, I3 (t. o. m. sid. 124), 

L. III4, II3 (sid. 125—285).

Modersmålet.
Hänninger—Lilie—Werner, Realskolans läsebok: l5 (del 1), 23, l4 (del 2) 3;’, 24 

(del 3).
Rebbe, Svensk språklära för realskolan: 1“—35, l4—34.
Rebbe-Fischer, Exempelsamling till inövande av svenska satsläran och skilje

tecknens bruk: l5—45, l4—34.
Kabner-Victorin, Svensk rättskrivningslära: l5—43, l4—34.
Lokrantz, Litteraturen i Sverige och grannländerna: 43—55, 34—44.
Alving, Svensk litteraturhistoria: L. IV4, III3 (s. 375—470).
Alving—Hasselberg, Svensk litteraturhistoria: L. II4, I3 (s. 1—157), L. III4, II3 

(s. 138—287).
Axberger, Orientering i nyare svensk litteratur: L. IV4, L. III3, R. III3 b.
Steffen, Isländsk litteratur i urval: 55, 44, L. II4, I3.
Ek och Mjöberg, Fornsvensk litteratur (MLF 16): L. II4, l3.
Mjöberg, Ur reformations- och stormaktstidens litteratur (MLF 17): L. II4, I3.
Mjöberg, Svensk litteratur: L. II4, I3 (del I: i, I: 2, s. 5—160), L. III4, II3 (del

I: 2, s. 94—slut, del II, s. 9—140), L. IV4, III3 (del II).
Atterbom, Lycksalighetens ö (Wallén eller Bendixson): II3.
Tegnér, Fritjofs saga: L. I4, II3.

4.
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Almqvist, Törnrosens bok: (MLF 51): IIs. : .
Runeberg, Fänrik Ståls sägner: 2r>, L. IV4, IIs, IIIs.

Kung Fjalar: L. IV4, II3, IIIs.
Snoilsky, Svenska bilder: 3s, 24, L. IV4, L. IIs, III3,
Rydberg, Singoalla: 43—53.

„ Vapensmeden: L. IV4, IIs, IIIs. .
Strindberg, Hemsöborna: 4“, 34, L. IV4, III3.

„ Tre noveller ur Svenska öden och äventyr (MLF 4): L. I4, L. IV4, 
IIIs. .
Mäster Olof: L.: IV4, IIP.

Heidenstam, Karolinerna: L. IV4, III3.
Lagerlöf, Gösta Berlings saga: L. IV4, IIIs.

„ Jerusalem I: L. IV4, L. III3.
Tideström, Lyrik från vår egen tid (MLF 66): L. II4—L. IV4, I3—IIIs.
Siwertz, Mälarpirater: 45, 34, L. II4, L. Is. .
Bergman, Swedenhielms: L. I4, R. Is.

,, Flickan i frack: L. I4.
Lagerkvist, Gäst hos verkligheten: L. I4.
Bengtson, Röde Orm I: L. I4.
::'Segerström, Dansk och norsk läsebok: 55, 44.
Iliaden och Odysséen (MLF 21): L. I4i
Holberg, Jeppe paa Bjerget: L. II4, Is.
Ibsen, En Folkefiende: R. IIs b. .
Bjørnson, Synnøve Solbakken: L. IIs, R. IIs a.
Shakespeare, Hamlet: R. Is.

„ Köpmannen i Venedig: L. II4, L. Is.
Hagland-—Hagbarth, Lärobok i uppsatsskrivning: 3s,—55, 24—44.
Hagland—Hagbarth, Modersmålet. i tal och skrift för högre skolor: L. I4— 
?LL
Av Rydberg, Heidenstam, Fröding och Karlfeldt har i sista ringen ett be

tydligt större antal dikter genomgåtts än de i Mjöbergs antologi upptagna.

Latin.
Tidner, Latinsk språklära: L. I4 (formläran; syntax i anslutning till läseboken), 

L. II4 (formläran rep.; syntax .§§ 76—172), L. Is (formläran; syntax §§ 
76—-147), L. III4 (formläran rep.; syntax §§ 173—231), L. IIs (formläran 
rep.; syntax och stilistik §§ 121—241), L. IV4 (rep.), L. IIIs (rep. av form
läran och större delen av syntaxen).

Pontén, Latinsk läsebok för nybörjare: L. I4, L. Is.
Pontén, Latinska författare i urval. I Poesi: L. IIs.(Ovidius, Valda stycken ur 

Metamorfoserna, c. 425 vers). — II Prosa. Första avd.: L. I4 (Aurelius 
Victor sid. 126—133), L. II4. (Cornelius Nepos, Hannibal, sid. 85—93; 
Caesar, De bello Gallico sid. 3—19; Aurelius Victor 5 sidor), L. Is (Cor- 
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nelius Nepos, Hannibal, sid. 85—93; Caesar, De bello Gallico sid. 20—30, 
46—52), L. IIP (Caesar, De bello Gallico sid. 33—37, 47—53), L. II3 
(Caesar, De bello Gallico sid. 11—19; De bello civili sid. 57—64). — II 
Prosa. Andra avd.: L. Ill1 (Livius sid. 46—73), L. II3 (Livius sid. 46— 
66, 100—105), L. IV4 (Cicero, valda brev sid. 123—135; urval ur Cato 
maior de senectute sid. 150—166; Plinius d. y., valda brev sid. 184—187, 
188—190; Sallustius sid. 175—183 kursivt), L. IIP (Livius sid. 68'—73, 
78—93; Cicero, urvalen ur Cato maior och De officiis, sid. 150—174).

Ovidius, Metamorfoser i urval av Risberg: L. II4 (Pyr. et Thisbe, Daed. et Ic., 
Midas et Bacchus = 207 vers), L. III4 (Orpheus et Eur., Orphei mors 
= 102 vers).

Catullus och Horatius i urval av Risberg: L. Ill4 (Catullus c. 250 vers), L. IV4 
(Catullus 150 vers; Horatius 450 vers), L. III3 (Horatius 624 vers).

*Lhomond-Holzer, Urbis Romae viri illustres: L. II3 (kursivläsning).
'Hustinus, Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi, rec. Ruehl: 

L. IV4, L. Ill3 (kursivläsning av valda stycken).
'■Hårleman: Exercitia prima Latina: L. I3, L. II3 (för övningsskrivningar).
Pontén, De latinska översättningsproven i studentexamen: L. III4, L. II3, L. IV4, 

L. III3.
Söderström, Romersk fornkunskap: L. II3 (påbörjad), L. IV4, L. III3 (partiellt). 
Ahlberg—Lundqvist—Sörbom, Latinsk-svensk ordbok: L. I4—L. IV4, L. I3— 

L. III3.
Cavallin, Latinskt skollexikon.
Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Solders, Grekisk skolgrammatik: L. III4, L. II3 (formläran; syntax i anslutning 

till texterna), L. III3 (formläran rep., syntaxen läst).
Pontén, Grekisk läsebok för nybörjare: L. III4, L. II3.
Xenophon, Anabasis i urval av A. Svensson. II. Vägen tillbaka: L. III4, L. II3 

(sid. 8—26), L. III3 (sid. 20—38).
Hedberg, Ordlista till Kriton och Anabasis: L. III4, L. II3, L. III3.
Homerus, Odysséens första sång (i L’Odyssée, Poesie Homérique, Tome I, Texte 

établi par V. Bérard): L. III3.
Novum Testamentum Graece, ed. Nestle: L. III4, L. II3 (kursivläsning i Evang, 

enl. Matteus), L. Ill3 (Evang. enl. Johannes kap. 11 —12).
■•Bergstedt, Kort grekisk kulturhistoria: L. III4, L. II3, L. III3.

Engelska.
Björkhagen, Engelsk nybörjarbok, I5 (st. 1—30), 2:’ (st. 30—60), I4 (st. 1—36, 

24, 35 (boken avslutad).
Björkhagen, Engelsk läsebok för mellanstadiet: 35 (sid. 1—20), 45 (sid. 7—70), 

53 A (sid. 58—135), 5s H (sid. 58—106), 34 (sid. 1—80), 44 (sid. 1—40), 
L. I4 (sid. 70—140), L. II4 (sid. 90—190), I3 (cirka 80 sid.), II3 (boken 
avslutad).

Areskog—Holmqvist, Seven Short Stories: L. III4, L. IV4, II3, III3 (65 sid.).
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Proctor: An Introduction to English Literature: L. III4, L. II3 (kursivt).
Oppenheim, The Amazing Quest of Mr. Ernest Bliss: L. III4, L. IF (hela,) R. IF 

(35 sid.).
Björkhagen, Övningar till Engelsk nybörjarbok, I5—35, I4, 24.
Zetterström, översättningsövningar till engelska utg. av Redin: 23—55, 34 44, 

L. TF.
Fischerström, Lätta engelska stilar: 35, 45, 34. .

„ Kombinerade stilar I: 55, 44, L. F.
„ Kombinerade stilar II: R. IF, R. IIIs.

Ekblom, Engelsk synonymbok L. III4, L. IV4, IF, IIF.
Bergener, Engelsk vokabelsamling: L. III4, L. IV4, IF, III3.
Bjerre och Ehlefors, English Texts for Higher Forms: L. IV4, IIF (kursivt).
Hammarberg och Zetterström, Kortfattad engelsk skolgrammatik: L. IF, L. F, 

R. IIF.
Löf gren, Engelsk grammatik: 2s—5s, I4—44, L. F, R. F—IF.
Stern, Engelska handelsbrev: 43 H (sid. 1—24), 5s H (sid. 15—36).
Kärre, Lindqvist, Nöjd och Redin, Engelsk-svensk ordbok. Skolupplaga: 43, 34, 

55, 4\ L. F—L. IV4, F—IIF.
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Skolupplaga: 35, 45, 5ä, 44, 

L. F—L. IV4, F—IIF.
Wenström och Hårlock, Engelsk-svensk ordbok. Fickupplaga: 53, 44, L. F— 

L. IV4, I3—III3.
Wenström och Hårlock, Svensk-engelsk ordbok. Fickupplaga: 5ä, 44, L. F— 

L. IV4, F—IIF.

Tyska.
Hjorth, Förkortad tysk grammatik, omarbetad av Lide: 35—55, 24—44, L. I4 

—L. IF, F.
Lide—Hulteber g, Wir ziehn nach Wien, Zürich, Berlin: 35—-43, 24—34.

„ övningsbok: 35—45, 24-—34.
Widbeck, Tyska affärsbrev för praktiska mellanskolor och högre folkskolor: 

4äH, 5s H.
Biörnsson—Klingemann, Från och till tyska, I: 43—53, 44, L. F—L. IF; II: 

L. F—L. IF, F.
Larsson, Kombinerade tyska stilar: 43 b, 44, 53 H.
Frösell, övningar till tyska formläran: 43 a, 34.
Fröschel, Himmel, meine Schuhe: 43, 34.
Dircks—Wigardt, Kunterbunt: 43—55, 34—44.
Lide, Mitten im Leben: 53.

„ Schicksale und Begebnisse: 44, L. F, L. IF.
Heinertz, Humor und Ernst: L. IF, F.
Georg, Geschichten aus dem Alltag: L. F.
Lide—Nordberg, Dichten und Denken: L. IIF—L. IV4, IF—IIF.



H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1951 — 1952 9

Keller, Kleider machen Leute: L. Ill4—L. IV4, II3—III3.
Bjerre, Deutsche Texte für die Oberstufe: L. III4—L. IV4, II3—III3.
Lannert—Dircks, Deutsche Charakterbilder: L. III4—L. IV4, II3—III3 (kursivt).
Strömberg, Tysk ordbildning: L. IV4, III3.
Collin—Hungerland, Deutsches Vokabular: L. IV4, III3.
Hoppe, Tysk-svensk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Reutercrona: 35—5a, 

24—44, L. I4—L. IV4, I3—IIP.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, Skoluppl. Omarbetad av Hildebrand: 35—53, 24 

—44, L. I4—L. IV4, P—III3.

Franska.
Hultenberg, Fransk grammatik i kortfattad framställning: 45, 34, 55, 44, L. I4

—L. IV4, I3—III3.
Strömberg—Sund, Franska översättningsövningar: L. IP, L. I3 (15 st.).
Welander—Fischerström, Från svenska till franska: L. I4.
Fischerström—Lindgren, Kombinerade franska stilar: L. III4—L. IV4, L. IP— 

L. III3.
Strömberg, Franska för nybörjare: 45, 34, (sid. 1—75), 55, 44, L. I4 (avslutad).
Strömberg, Parlons franjais: 55, 44, L. I4, I3, L. II4 (avslutad).
Maupassant, Contes choisis: R. II3, R. IIP.
Welander—Fischerström, Pages faciles: L. II4, L. IIP.
Collin, Pages choisies: L. IP.
Hugo, Les miserables (ed. Hultenberg): L. IIP.
*Daudet, Lettres de mon moulin: R. IP, R. IIP.
Bouvier—Westman Ostrogorsky, Prosateurs francais modernes: L. IV4, L. IIP.
Francke—Thorn, Fransk vokabelsamling: L. IIP, L. IV4, IP, IIP.
Schultess, Fransk-svensk ordbok. Fickordbok: R. II3, R. IIP.
Vising, Fransk-svensk ordbok: L. IIP, L. IV4, L. IP, L. III3.
Hammar, Svensk-fransk ordbok: L. IIP, L. IV4, L. II3, L. IIP.

Spanska.
Gorosch, Spanska för nybörjare: L. IIP, II3.
Benavente, Sin querer (ed. Gorosch): L. IIP, II3.
Pemän, Cuentos sin importancia: L. IV4, III3.
*Dethorey—Maler Espana y los Espanoles: L. IV4, L. III3.
1 ex. av dagstidningarna ABC (Madrid) och Democracia (Buenos Aires): L. IIP, 

IP.
Gorosch, Spansk grammatik: L. IIP, L. IV4, II3, L. III3.
Gorosch—Wretman y Vellvé, Spanska ord och fraser: L. IV4, L. IIP.
Åkerlund, Spansk—svensk ordbok: L. IIP, L. IV4, II3, L. IIP.
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Historia med samhällslära.
Odhner—Westman—Forssell, Lärobok i fäderneslandets historia och samhälls- 

lära för realskolan: 25 (sid. 1—156),. I4 (sid. 28—66 valda delar, sid. 
67—115), 3® (sid. 157—275), 24 (sid. 115—212), 4® (sid. 199—256), 34 
(sid. 184—256), 5®, 4 4 (repetition av nya tidens historia, samhällslära).

Erlandson-—Wichman, Allmän historia för realskolan: 1® (sid. 1—99), 2® (sid. 
90—155), 3® (sid. 155—214).

Jacobson—Erlandson, Lärobok i allmän historia för realskolan: l4 (sid. 1—152), 
24 (sid. 152—202) 4® (sid. 196—266), 34 (sid. 178—266), 5®, 44 (repetition 
av nya tidens historia).

Tunberg—Söderlund, Svensk historia för gymnasiet: L. II4 (sid. 1—162), L. Is 
(sid. 1—127), R. F (sid. 1— 74),L. IF (sid. 128—300), R. IF (sid. 75— 
300), L. III4 (sid. 163—427, repetition), L. IV4, IIF (sid., 300—427) repe
tition av viktigare partier av nya tidens historia.

Jacobson—Söderlund, Lärobok i allmän historia för gymnasiet: L. I4 (sid. 1 
—104), L. II4 (sid. 92—205), L. III4 (sid. 205—391, repetition) L. Is (sid. 
1—198), R. F (sid. 1—145), L. II3 (sid. 198—307) R. IF (sid. 146—307), 
L. IV4 (sid. 314—391),. IIF (sid. 291—391, repetition av viktigare par
tier av nya tidens historia).

Herlitz, Svensk samhällslära: L. III4, L. IV4, IIF.
Bolin—Carlsson, Historisk atlas: 1®—IIF, L. I4—L. IV4.

Geografi.
Moberg—Näsmark, Skolgeografi I: 2® (sid. 128—185), 24 (sid. 108—271), 3® 

(sid. 186—234, 272—292), 4®, 34 (sid. 235—271, 293—365).
Nelson—Westin, Geografi för realskolan: 1® (sid. 1—67), l4 (sid. 1—79), 5a, 

44 och I4 (sid. 244—360).
Nelson—Stolpe, Geografi för gymnasiet I: L. II4, L. F (sid. 1—121).
Nelson-—Stolpe, Geografi, för .gymnasiet II: L. IV4, IIF (sid. 117—235).
Jonasson—Ästrand, Ekonomisk geografi med varukännedom: 4® H (sid. 1—77), 

5s H (sid. 78—135).
Diercke, Skolatlas: 1®—IIF, L. I4—L. IV4.
Roth, Geografisk atlas för de allmänna läroverken: 1®—IIF, L. I4—L. IV4.

Filosofi.
Larsson—Nyman, Psykologi: L. IV4, IIF (rep. av s. 1—156).
Aspelin, Lärobok i logik: L. IV4, IIF (s. 2—69).
Aspelin, Lärobok i filosofiens historia: L. IV4, IIF (s. 60—128).

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

1—717), 2® (del I. A ex. 718—1264), l4 (del IB), 3®, 24 (del II, ex. 1 — 
479), 4®, 34 (del II, ex. 500—864), 55 A, 44, (del III), 5® H (del III, 
delvis).
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Hedström och Rendal, Algebra och planimetri för realgymnasiet: R. I3 (Alge
bra: kap. 1 —13, kap. 14 till ex. 1180; Planimetri), R. II3 (kap. 11 och 
14 delvis), R. III3 (kap. 15—16).

Hedström och Rendal, Algebra och planimetri för latingymnasiet: L. II3 kap. 
1—9, 14—15), L. III3 (kap. 12—13).

Asperén, Kortfattad lärobok i geometri för realskolor, omarb. av Eriksson: 35, 24, 
(kap. I—VI), 43, 3‘ (kap. VIII—X), 55 A, 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. II3, allm. 

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

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

Bågman, Stereometri för realgymnasiet: R. III3.
Hedström och Rendahl, Tabeller för realexamen: 5®, 44, L. I4.
Hedström och Rendahl, Räknetabeller för läroverken: 5®, 44, L. II3, L. III3, 

R. I3—R. III3.
Rydberg-Wahlström, Matematiska uppgifter givna i studentexamen på real

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

Biologi med hälsolära.
Krok och Almquist, Svensk Flora I: 1“—45, l4—34, L. III4, II3.
Hammarsten—Pehr son—Sefve: Biologi för realskolan I: l3 (Några typväxter; 

sid. 59—196. Hälsolära). I4 (Några typväxter; sid. 1—200. Hälsolära).
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Zoologi för realskolan: 23 (sid. 65—156), 35 

(sid. 148—217), 24 (sid. 113—221), 43 (sid. 218—230), 34 (sid. 222—230).
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Cellen och människokroppen jämte hälsolära: 

5® A, 44, L. I4.
Hammarsten—Pehrson—Sefve, Utvecklingslära och ärftlighetslära: L. IV4, III3. 
Borg, Biologi för det differentierade gymnasiet, del I: L. III4, L. II3 (sid. 1 — 

132), R. II3 (sid. 1—226), L. IV4, L. III3, R. III3 b (sid. 226—242 samt 
repetition av sid. 158—242), R. III3 a (sid. 158—226 repeterade).

Hammarsten—Pehrson—Sefve, Fysiologi för det differentierade gymnasiet: 
R. III3 a (sid. 1—58), L. IV4, L. III3, R. III3 b (sid. 59—92).

Falck—Torgård, Botanik för realskolan: 23 (sid. 30—56), 35, 24 (Familjerna 
Compositæ, Umbelliferæ och Amentaceæ), 45, 34 (sid. 57—125).

Böös—Falck, Kryptogamer jämte en kort översikt av växtrikets utveckling: 
L. III4, L. IV4, II3, III3 (repeterad).

Växtinsamling: till 2° 25 växter,
(frivillig) till 3® ytterligare 25 växter,

till 43 ytterligare 20 växter,
till 24 ytterligare 30 växter,
till 34 ytterligare 40 växter.



12 H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1951-1952

Kemi.
Bolin—Gustaver, Kemi för realskolor: 45, 3* (del I), 4a H (del I, delvis), 5;) A, 

44 (del II).
Böös—Lundberg, Lärobok i kemi för gymnasiet (uppl. 6): R. I3 (sid. 1—104), 

R. II3 (sid. 105—238), R. III3 (sid. 239—346), L. IV4, L. III3, (sid. 239 
■/l—313). ( 'v- "vi

*Bolin-Gwstaver, Handledning i kemisk analys för elementära skolor: R. II3, 
R. III3.

'■•'Starck, Kvalitativ kemisk analys för realgymnasiet: R.'IIs,\R. III3.

Bokföring.
Ranistedt och Schenke, Praktisk bokföring: 45 H (sid. 1—70), 55H (sid. 71—120 . 

utom uppgift V).
Anderberg, Avgangsprov i praktisk realexamen: 5® H.
Holmqvist, Svenska handelsbrev (uppl. 7): 55H (valda brev).

Handelsräkning.
Larsson, Handelsräkning: 5® H (sid. 1—140, urval).

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

Stenografi.
Lärobok i Mélins stenografi, utgiven av Melinska stenograf förbundet, upplaga 

. B: 45 H (sid. 1—38), 55 Fl (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 Olof Melin: 53 H.

Maskinskrivning.
Appelberg, Lärobok i maskinskrivning: 45 Fl.
;fFörskrift för undervisningen i maskinskrivning vid Stockholms stads handels

skola: 55 H.

Välskrivning.
Klass I5: Skrivning av.större och mindre stil, efter normalskrift (på prov).

.Teckning. A
Frihandsteckning: l5, 2®, l4 (teckning efter fristående modell och plansch, fantasi- 

teckning, textning med stenstil eller rundskrift, färgläggning med vatten-. 
färg); 3®, 4®, 24, 34 (övning i frihandsperspektiv, färgläggning och skugg
ning, pennteckning och liriearritning); 5®, 44 (perspektivritning och färg
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läggning, reklamteckning, stilhistorisk teckning och pennteckning samt 
textning); L. I4—L. IV4, I3—III3 (linearritning, svårare övningar i perspek
tiv-, blyerts- och kolteckning, färgövningar i pastell och vattenfärg, fri
villiga övningar i olja efter naturen eller plansch), R. III3 i huvudsak lika 
med L. IV4, men med betydligt längre kurs i linearritning.

Linearritning: Henriques, Lärobok i geometrisk ritning: R. II3, R. III3.
Nordlander, övningsexempel till läroverkens linearritningskurser: realskolan: 

R. I3.
Antalet teckningsavdelningar har utgjort 20. Gemensam undervisning har 

förekommit i följande utsträckning: 45 H + 53 A, L. II3 + R. II3, L. II4 + R. III3 a, 
L. III3 + L. IV4.

övriga klasser och ringar ha undervisats skilda.
Frivillig teckning 1 t. pr vecka, har förlagts till elevernas lediga timmar eller 

onsdag 15.40—I6.20.

Musik.
Erlanson—Kör Ung—Österberg, Sångboken: l5—4°, l4'—34. 
"'Erlanson—Körling—Österberg, Körsångboken, II: 35—43, 24—34. 

•'■’Sjung, svenska folk. I3—43, l4—34, L. II4—L. IV4, I3—III3.
Berg m. fl., Svenska skolkvartetten, I: L. II4—L. IV4, I3—III3.
*Berg m. fl., Svenska skolkvartetten, II: L. II4—L. IV4, I3—III3.
Sandberg—Norrländer, Elementarbok i musik: 5’, 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 a och l5b .................................... 45 (45)

,, II: Klass l5 c och l4 .................................... 42 (44)
„ III: Klass 25 ..................................................... 64 (64)
„ IV: Klass 33 .................................................... 47 (45)
„ V: Klass 24 och 43 ........................................ 39 (39)
„ VI: Klass 53, 44 och 34 ............................... 51 (51)
„ VII: Ring L. I4, L. II4 och I3 ....................... 32 (29)
„ VIII: Ring L. III4 och II3........................... 41 (39)
„ IX: Ring L. IV4 och III3 ........................... 36 (35)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade manliga elever var un
der höst- (vår-)terminen 18 (22).

De kvinnliga eleverna ha varit indelade i 6 gymnastikavdelningar med sam
mansättning och storlek enligt nedan:

Avd. I: Klass l5 och l4 ........................................ 45 (44)
„ II: Klass 23 ..................................................... 39 (39)
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„ Klass 35 ........................................................36 (35)
„ IV: Klass 43 och 24..............  39 (39)
„ V: Klass 53 och 44 ... ............  22 (20)
„ VI: Ring L. I4—II4, Is och klass 34 .............. 53 . (54)
„ VII: Ring L. III4 och II3 ........................ 26 (20)
„ VIII: Ring L. IV4 och III3 ........................ 20 (18)

Antalet från de ordinarie kroppsövningarna befriade kvinnliga elever var 
under höst- (vår-)terminen 22 (28).

Hållningsrättande gymnastik har varit anordnad med en avdelning för man
liga och en för kvinnliga elever med vardera en lektion per vecka. Hänvisade 
dit under höst- (vår-)terminen ha varit 12 (12) manliga och 12 (14) 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 for gossar.
Klass l5. Enklare föremål med och utan sammansättningar, övningar: mått- 

tagning, signing, hyvling, täljning, filning,. putsning, borrning, spikning och 
skruvning. Enklare ytbehandling.

Klass 23. Något svårare arbeten samt sammansatta föremål, övningar i form
givning, måttbestämning efter ritningar i skala, fogning, grädning, tappning 
och sinkning. Ytbehandling.

Klass 3s. Föremål av svårare konstruktion, alltefter elevernas förmåga och 
val; ytbehandling.

Klass 24 lika med 33.
Klass l4 lika med 23.
Dessutom ha reparationer av föremål från skolan och hemmen utförts. Skid- 

slöjd har förekommit i samtliga avdelningar.
Obligatorisk undervisning har meddelats i klasserna l3, 23, 33, l4 och 24 för

delade på 18 avdelningar med vardera två veckotimmar.

Slöjd för flickor.
I5 virkning, stickning med 2 stickor, enkel maskinsöm, enkel prydnadssöm.
23, l4 strumpstoppning, stickning med 5 stickor, tillklippning och maskinsöm 

av underkläder samt prydnadssöm och knyppling.
33, 24 måttagning, tillklippning, maskinsöm på bomullstyg, klädsöm samt pryd

nadssöm; materiallära och kostnadsberäkning.
Antalet avdelningar har utgjort 11. Dessutom har frivillig undervisning med

delats 1 veckotimme åt 22 elever i klasserna l3, 35 b och 24.
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Hushållsgöromål.
Johnson, Carpenter och Bohlin, Födan — Hemmet — Ekonomin. Kokbok för 

skola och hem: 4s, 34.
Teoretisk undervisning: Näringslära och födoämneslära i anslutning till re

ceptgenomgång; hemvårdslära jämte hemmets ekonomi.
Praktisk undervisning: Tillagning av enklare maträtter, hakning av jäsdegar 

samt enklare kaksorter, konservering, dukning, servering och rengöring.

Nya läroböcker.
Ahlberg, A. och Hammar, G., Psykologiens grunder, III4—II3.

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

och 7 under vårteminen. En jämn fördelning på veckans olika dagar ha efter
strävats.

Friluftsverksamheten har varit organiserad på hel- och halvdagar enligt fast
ställda anvisningar, varvid förekommit friidrott, simning, bollspel, skidlöpning, 
skridskoåkning, orientering, terränglekar, trafikundervisning, bad, utfärder med 
eller utan cykel, idrottsresa till Borås samt fjällfärd till Storlien.

Enskilt arbete 6.
jämlikt läroverksstadgan § 9, som numera är frivilligt, har utförts i följande 
ämnen:
L. III4: engelska (1 lärjunge), franska (1);
L. II3: engelska (2);
R. II3 b: fysik (5), kemi (2);
L. III3: historia (1), geografi (1);
R. III3 a: franska (2).

Övriga meddelanden om undervisningsarbetet. 7.
Morgonbön har förrättats varje läsdag kl. 8 omväxlande av de tre i kristen

dom undervisande lärarna. I regeln en dag i veckan har Kristliga gymnasist
förbundet svarat för morgonbönen, varvid en elev eller vanligast en inbjuden 
talare förrättat andakten, och en dag i veckan har den vanliga ritualen utbytts 
mot diktläsning i samband med musik eller sång av någon elev. De lärjungar, 
som undervisas i Drottninggatan 3, ha två dagar i veckan samlats till kort an
daktsstund i ett av klassrummen.

Konfirmationsundervisning har under vintermånaderna meddelats av adjunk
ten Väring åt 55 elever ur L. I4 samt klasserna 23—55 och l4—44, varvid de 
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deltagande varit uppdelade i en pojk- och en flickgrupp. Konfirmationen ägde 
rum lördagen den 8 mars.

Assistentmdervismng i norska ägde rum den 17—30 april, varvid 40 lek
tioner samt ett föredrag hölls av lektorn Joronn Housken.

Den 29 september. högtidlighölls Nordens dag i aulan, varvid rektor. talade 
och elever läste dikter från de fyra nordiska grannländerna. Ett 80-tal lärjungar 
deltogo samma dag tillsammans med elever från läroverken i Trollhättan, Ud
devalla och Åmål i en utfärd till Oslo, där föreningen Norden ordnat högtidlig 
mottagning och rundtur till stadens sevärdheter.

På F.N.-dagen den 24 oktober talade rektor i morgonbönen om Förenta na
tionerna samt om Prins Carls gärning för Röda korset. Sista läsdagens morgon
bön gavs särskilt högtidlig prägel med anledning av att den inföll på Svenska 
flaggans dag.

Fru Ellamarta Isberg från Inre missionen höll den 9 oktober ett föredrag för 
eleverna i gymnasiet och klasserna 55—44 öm Ungdomsproblem och nöden i 
Tyskland. Även vid tvenne morgonböner har erinrats om I. M:s hjälpverksam
het där. En bland lärare och elever företagen insamling till nödlidande barn 
i Tyskland inbrägte kronor 795: 70. Ett föredrag om Röda korset med film — 
förevisning hölls av folkskollärarinnan Tyra Fredriksson och ett nykterhets- 
föredrag av S. S. U. H:s resesekreterare, som i samband därmed stiftade en 
S. S. U. H.-förening vid läroverket. Dessutom demonstrerades å Museet Riks
förbundets för bildande konst vandringsutställning ”Modern finsk konst” för 
gymnasiets elever av amanuensen Einar Nilsson.

Yrkesrådgivning har även i år lämnats eleverna i avgångsklasserna och ring 
Fs av konsulenten E. Aleman och assistenten Artur Gustafsson.

Lucia firades på tradionellt sätt med ljuståg och sång i aulan efter morgon
bönen och lekafton i gymnastiken för de lägsta klasserna med underhållning 
av eleverna i första klassen.

Den traditionella vårkonserten under musikdirektör Alvins ledning rönte liv
lig uppskattning och. stärkte musikfonden med 325 kronor.

Den 14 februari hade föräldrarna till eleverna i klasserna l5—25, l4—24 in
bjudits till möte i aulan, där barnen hade ett underhållningsprogram, varpå 
föräldrar och lärare samlades till kaffe och samspråk i skrivsalen. I sambänd 
med åhörardagar den 27—28 mars höll läroverkets föräldraförening under led
ning av sin nyvalde ordförande, borgmästaren Jarl Prom, ett talrikt besökt 
årsmöte i aulan, varvid rektor talade om ”Aktuella skolfrågor.” Efter en kor
tare diskussion följde sedvanliga samtal mellan föräldrar och lärare. -
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Kap. IL Lärare och övriga befattnings- 8- 
havare.

Med detta läsårs utgång lämna två ordinarie lärare sin tjänst vid läroverket.
Efter endast tre års tjänstgöring lämnar lektorn Ove Nordstrandh efter vun

nen transport till Vasa h. allm. läroverk i Göteborg sitt kristendomslektorat 
här. Med tack för den tid, som han vid sidan av sina vetenskapliga studier och 
sin doktorsdisputation med därav föranledda ideliga resor till Lund under dessa 
korta år hunnit ägna åt sin lärargärning vid Vänersborgs läroverk, lyckönskas 
han till den åtrådda förflyttningen till det nya arbetsfält, som han valt för de 
närmast kommande åren.

Adjunkten Eugen V äring lämnar i och med uppnådd pensionsålder sin tjänst 
i kristendom och modersmålet vid läroverket, som han som ordinarie lärare till
hört i hela 32 läsår. Läroverket mister därmed en av sina gamla trotjänare, som 
oförtrutet sökt inplanta de kristna grundsanningarna i en väldig skara unga 
kunskapstörstande lärjungar. Även om de under skoltiden väl ej alltid förstått 
att till sitt rätta värde uppskatta de kunskapens frukter, som av en varmhjärtad 
och nitisk lärare bjudits dem under lektioner och morgonböner, ha de säker
ligen efteråt i regeln insett värdet av den vördnad och respekt för höga ting, 
som deras kristendomslärare sökt så i deras unga hjärtan. Kollegiet mister vid 
adjunkt Värings avgång en god kamrat. Många såväl kamrater inom kollegiet 
som lärjungar ha ofta glatt sig över de tillfällighetsdikter, som han så villigt 
spritt omkring sig. När adjunkt Väring nu efter en mer än vanligt lång lärar
gärning lämnar Vänersborgs läroverk, bringas honom ett varmt och uppriktigt 
tack för det samvetsgranna arbete han här utfört och önskas honom hälsa och 
krafter, så att han länge må få njuta sitt otium cum dignitate.

Sedan förra årsredogörelsen utgavs, ha följande personer blivit utnämnda till 
ordinarie lärare vid läroverket:

extra ordinarie adjunkten, filosofie licentiaten Erik Georg Egersten att från 
den 1 juli 1951 vara lektor i engelska;

extra ordinarie adjunkten, filosofie magistern Göran Arne Georgson att från 
den 1 januari 1952 vara adjunkt i matematik och kemi;

filosofie magistern Per Erik Artur Bengtsson att från den 1 januari 1952 vara 
adjunkt i geografi och biologi med hälsolära;

extra ordinarie adjunkten, filosofie magistern Sören Alexander Sedén att från 
1 januari 1952 vara adjunkt i matematik och fysik;

extra ordinarie läraren i gymnastik med lek och idrott Anna (Annie) Maria 
Svensson, född Wennergren att från den 1 mars 1952 vara lärare i gymnastik 
med lek och idrott;

adjunkten vid samrealskolan i Bengtsfors, civilekonomen ]ohn Douglas Evert 
Ouchterlony att från den 1 juli 1952 vara adjunkt i handelsteknik;

teckningsläraren vid samrealskolan i Piteå Karl Erik Rickard Almqvist att 
irån den 1 juli 1952 vara lärare i teckning.



18 H. A.: LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1951—1952

Läroverket hälsar de nyutnämnda varmt välkom
De nyutnämnda ha om sig lämnat följande biografiska uppgifter:
Erik Georg Egersten är född i Stockholm den 9 april 1914, son av framlidne lokmästaren 

vid S. J. E. G. Egcrstcn och hans maka Hildur, född Lundström. Studentexamen 1933, fil. 
ämbetsexamen vid Stockholms högskola 1939, fil. licentiatexamen vid Göteborgs högskola 
1950; genomgick provår vid h. a. läroverket i Bromma i Stockholm 1943. —Tjänstgöring: 
div. vik.- och timlärarförordnanden vt. 19.39—vt. 1941; e. ämneslärare vid komm, mellan- 
skolan i Norrköping ht. 1941—ht. 1942; vik.- och timlärarförordnanden vid h. a. läroverket 
i Bromma, komm, mellanskolan i Solna 1943; e. adjunkt vid h. a. läroverket i Bromma vt. 
1944; e. o. ämneslärare vid Stockholms stads tekniska mellanskola 1.7 1944—30.6. 1947; kurs
ledare i engelska vid Solna stads yrkesskolor läsåret 1944—45; e. o. adjunkt vid de allmänna 
läroverken med placering vid samrealskolan i Solna 1.7 1947—30.6 1951. Utnämnd till lek
tor i engelska vid h. a. läroverket i Vänersborg fr. o. m. den 1 juli 1951. — Gift den 7 juli 
1945 med Birgit Maria Jönsson, läroverksadjunkt. Barn: Elisabeth, född 1948, och Göran, 
född 1950. — Kurser: div. språkkurser i Sverige och England. — Resor: Tyskland — Frank
rike 1938, England 1936, 1948.

Göran Arne Georgson är född i Floby, Skaraborgs län, den 4 november 1918, son till folk
skolläraren Georg A. Andersson och hans hustru Elsa f. Wallin. Studentexamen i Skara vt. 
1937; student vid Upsala, universitet (Västgöta nation) ht.. 1937; fil. kandidatexamen vt. 
1943; fil. ämbetsexamen vt. 1946 (matematik, fysik, mekanik, kemi); provår vid Folkskole- 
seminariet för manliga elever,. Göteborg vt. 1951. Tjänstgöring: extra adjunkt vid samreal
skolan och komm, gymnasiet i Karlskoga ht. 1946—vt. 1947; extra adjunkt vid h. allm. läro
verket i Vänersborg ht. 1947—vt. 1949; extra ordinarie adjunkt där från 1. 7. 1949. Utnämnd 
till adjunkt i matematik och kemi därstädes fr. o. m. den 1 juli 1952.

Gift den 5. 7. 1947 med Märta Charlotta Strandman, e. o. adjunkt vid läroverket. Barn: 
Eva Ingrid Kristina f. 1948, Eva Charlotta Marianne f. 1950.

Per Erik Artur Bengtsson är född i Glimåkra församling, Kristianstads län den 8 mars 1921, 
son till lantbrukaren Björn Bengtsson och hans hustru Anna, f. Persson. Studentexamen vid 
h. allm. läroverket i Kristianstad vt. 1941; filosofie kandidatexamen vid universitetet i Lund 
ht. 1945; fil. ämbetsexamen (geografi, botanik, zoologi, ärftlighetslära, geologi med mineralogi 
samt pedagogik) ht. 1947, provår vid Högre Realläroverket på Norrmalm i Stockholm 1950 
—1951. Tjänstgöring: extra adjunkt vid samrealskolan i Åstorp vt. 1948, vid h. allm. läro
verket i Nyköping ht. 1948—vt. 1950, extra ordinarie adjunkt därstädes från 1/7 1950, vid S:t 
Görans samrealskola i Stockholm från 1/7 1951. Utnämnd till adjunkt i geografi och bio
logi med hälsolära vid h. allm. läroverket i Vänersborg från den 1 januari 1952. Extra geolog 
vid Sveriges geologiska undersökning somrarna 1944—1950.

Tryckta uppsatser: 'Ny förekomst i Sverige av buskmus (Fauna och Flora 1948); Haga- 
områdets berggrund (Bilaga till årsredogörelsen för Högre Realläroverket på Norrmalm 1950 
—1951). . ; T

Gift med Maj-Britt Linnea Englund. Barn: Anna Monica Linnea.
Sören Alexander Sedén är född den 26 sept. 1918 i Umgransele, Västerbottens län. Föräld

rar: hemmansägare Karl Sedén och hans hustru Agnes född Nilsson. Studentexamen vid h. a. 
läroverket i Härnösand 1938, fil. ämbetsexamen vid Upsala universitet (matematik, fysik, 
kemi, mekanik, pedagogik)/1947, provår■vid Hvitfeldtska h. a. läroverket i Göteborg läs
året 1950—1951. Tjänstgöring: vikariat vid samrealskolan och kommunala gymnasiet i Ka
trineholm, extra adjunkt vid Vasa realskola i Stockholm 1947—1948, c. adj. och e. o. adj. 
vid h. a. läroverket i Östersund 1948—1950, vid Burgårdens samrealskola i Göteborg 1951— 
1952. Adjunkt vid h. allm. läroverket i Vänersborg fr. o. m. 1 januari 1952. Gift med Elsa 
Runge. Barn: Karin, Gunnar, tvillingar f. 1951. . -
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Anna (Annie) Maria Svensson f. 'Wennergren, är född den 9 december 1911 i Vänersborg, 
dotter av boktryckaren Anders Wennergren och hans hustru Hildur, f. Nyström. Student
examen i Vänersborg vt. 1932, gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 
1936. Tjänstgöring: jourhavande gymn.lär. vid dövstumskolan i Vänersborg 1936—1938, tim
lärare, e. o. gymn.lär. vid h. allm. läroverket och komm, flickskolan i Vänersborg 1938 
—febr. 1952. Utnämnd till lärare i gymnastik med lek ocb idrott vid h. allm. 'läroverket i 
Vänersborg från den 1 mars 1952. Gift 1940 med ingenjören Gösta Svensson. Barn: Sven 
Anders Gustaf, f. 1944.

]ohn Douglas Evert Ouchterlony är född den 13 juli 1916 i Refsunds förs., Jämtlands län, 
son till civilingenjör John B. Ouchterlony och hans framlidna maka Susie, född Glæser. Ge
nomgick Göteborgs Handelsinstitut (Handelsgymnasium) vt. 1933; ekonomisk examen (natio
nalekonomi, handelsteknink, rättsvetenskap, ekonomisk geografi Och engelska) vid Handels
högskolan i Göteborg Jan. 1937, efterprövning (råproduktlära) juni 1944, Cert prof. English 
Cambridge 1939, fortbildningskurser för lärare i maskinskrivning 1949; i textil varukännedom 
1950.

Tjänstgöring: extra lärare vid samrealskolan i Ulricehamn ht. 1938—vt. 1943; vid yrkes
skolorna i Halmstad ht. 1943—vt. 1944; vid Trollhättans Yrkesskolor ht. 1944—vt. 1947, 
vid yrkesskolorna i Ulricehamn vt. 1948—vt. 1949, vid yrkesskolorna i Bengtsfors ht. 1949 
—ht. 1950, extra adjunkt vid samrealskolan i Ulricehamn ht. 1947, e. o. adjunkt därstädes 
1948, över stat därstädes vt. 1949, adjunkt vid samrealskolan i Bengtsfors från den 1/1 1949, 
Utnämnd till adjunkt i handelsteknik vid h. allm. läroverket i Vänersborg från den 1 juli 
1952.

Kontorspraktik (deltid) i Göteborg 1933—38 och 1939—43. Egen revisionsverksamhet se
dan 1944.

Studieresor: Tyskland, Tjeckoslovakien och Österrike 1938, England 1939.
Gift med Ann-Mari Engström, f. Halvarsson.

Tjänstlediga lärare och vikarier. 9.
Rektorn Bo V:son Lundqvist: 4 juli—8 augusti 1951 (semester), vikarie ad

junkten Nils Urelius;
vik. lektorn Nils Urelius: 22 januari—14 mars, 18—21 mars samt 10 vecko

timmar 22 mars—10 juni (sjukdom), vikarier: 22/i—21/b f. lektorn Carl Munthe 
14 vtr., adjunkterna Hilding Nilsson 2 vtr., Karl-Axel Wirfält 2 vtr., Arne 
Georgson 4 vtr. och e. o. adjunkten Carl-Gustaf Ehrenz 1 veckotimme, 22/s—lo/o 
f. lektorn Munthe 6 vtr., adjunkten Georgson 4 vtr.;

adjunkten Birgit Rehman, född Sjövall: 11 februari—9 juni (barnsbörd), vi
karier: rektorn Lundqvist 8 vtr., lektorn Lars Forner 4 vtr., adjunkterna Nils 
Flensburg 4 vtr. och Bride Winberg 5 vtr. samt e. o. adjunkten Märta Georgson, 
född Strandman, 2 vtr.;

ämneslärarinnan Karin Strube, född Frizell: 10 mars—2 april (sjukdom), 
vikarie: f. d. adjunkten Emmy Helander.

extra ordinarie adjunkten Karl-Erik Thorstenson: vårterminen 1952 för del
tagande i praktisk lärarkurs, vikarie: fil. lic. Karl-Erik Lindblad.

Den 1 maj 1952 voro två lektorstjänster, en adjunktstjänst och en tecknings- 11. 
lärartjänst lediga vid läroverket.

Skolläkaren, lasarettsläkaren Sven Joachimsson åtnjöt tjänstledighet för mili- 12. 
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tär tjänst den 16 oktober—15 november 1952 med stadsläkaren Altin Gustafs
son som vikarie.

Skolsköterskan Elsie Sahlström åtnjöt tjänstledighet för barnsbörd den 1 april
—10 juni 1952 med sjuksköterskan Anne Marie Högberg som vikarie.

Vaktmästaren Evert Furbo åtnjöt tjänstledighet för militärtjänst den 31 juli 
—31 augusti 1952.

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

14. Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1951, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i realexamen.

Antal lärjungar, som 
i realexamen erhållit

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

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

2 3 
13 10 
22! 21
8! 11

Summa lärjungar 45 ! j
Medelbetyg i 1.60’1.56

Ä m n e n

4 4 - 6 3 1 3 2 3
8 6 4 12' 11 4 13 12 14

17 19 5 12 19 6 19 12 15!
15 i 15 9 15 12 18 9 19 13!

1 1 4 — — 11' — — — t

1.48) 1.46 1.31' 1.60 1.56 0.83 1.64 1.4711.58
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Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1951, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i praktisk realexamen.

Ämnen

Antal lärjungar, som i prak
tisk realexamen erhållit

A....................
a ....................
AB ................
Ba ................
B ....................
C....................

Summa lärjungar 10
Medelbetyg 1.311 1.19| 1.19 1.3s| 1.31 1.2s| 1.31 1 .50 1 .25 0.63 1.56

Översikt av vitsord i läroämnen vårterminen 1951, meddelade åt lär
jungarna i den muntliga prövningen i studentexamen.
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Antal lärjungar å latin
gymnasium, vilka 
erhållit: A 1 1 3

a 3 4 2 1 3 6 4 2 3 1 1 — — 1 — —
AB 11 7 5 — 8 7 9 16 7 3 — — — 2 — —
Ba 11 14 6 1 8 5 9 6 10 8 3 — — 10 — —

B 
C

1 2 13
1

1 5 1 4
1 —

— — —

— —
1

—
—

Summa lärjungar ........ 27' 27 27 3 25 19 27 27 20 12 4 — — 14 — __

Medelbetyg ................ 1.85 1.74 1 .37 1.67 1.74 1.97 1.69,2.04 1 8311.71 1.75 -- — 1.61 — —

Antal lärjungar å real- 
gymnasium, vilka
erhållit: A 2 1

a 4 5 — — 1 3 — 7 2 — — 2 — 7 1 1
AB 16 17 — — 7 8 6 14 10 — — 5 1 9 2 6
Ba 7 5 — — 8 3 6 6 2 — — 5 4 7 3 6
B — 2 — — 12 — 2 2 — — — 13 1 — 7 7
C 1 — 4 2

Summa lärjungar ...... 29 29 — — 29 14; 14'29 14 — ■ ■ 29 6 23 15 21
Medelbetyg ................ 2.02 1.93 — 1.40 2.00 1.64 1.95 2.00 — 1.22 1.50 2.00 1.20 1 .60
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15. Tid för lärjungarnas hemarbete läsåret 1951—-1952.

*) Tillförlitlig uppgift saknas.

Klass- 
avdelning

Antal hem- 
uppgifter 
pr vecka

Tid för hemarbete (läxor och hem
skrivningar (per vecka)

g- ä fl.

L. IV4 16—20 20 t. 57 min. 21 t.
L. IIIs 17—20 14 „16 „ 14 t. 13 min.
R. III3 a 16—20 17 „ 39 „ 14 „ 20 „
R. IIP b 17—19 17 „ 50 „ 13 „ 50 „
L. IIP 17—19 15 „ 8 „ 11 „ 25 . „
L. IP 16-17 *) 10 „ 4 „

R. IPa 19—21 13 „ 30 „ 14 „ 20 „
R. IP b 19—20 12 » ^3 10 „ 31 „
L. II4 20 14 12 ii 54 „
L. P 19 9 » 45 „ 14 „ 30 „

R. P 17 10 „ 40 „ 13 „ 32 „
L. r1 16-17 10 „ 10 „ 37 „
55A 15 9 „ 10 „ 8 „
45a 15—17 9 51 4ii ii ~ ii 42 „
46b 16 6 43 7n a • a 51 „
3na 14 6 „39 „ 7„ 1 „
36b 15 5 „ 12 4 „ 51 „
35c 14 5 31 7a a 1 a 40 „
26a 13 4 „ 15 „ 2 „ 50 „
25b 13 3 „ 48 „ 4 „ 22 „
2sc 12 5 9 4if ii “ a 29 „
l°a 11 4 „ 30 „ 4 „ 39 „
l5b 11 4 , 48 „ 5 „ 25 „
l8c 11 4 20 4 35 „
44 15 7 „ 30 „ 7 „ 10 „
34 15 8 „ 14 „ 9 „ 11 „
24 15 7 „ 42 „ 11 „ 6 „
l4 9 3 „ 47 „ 3 „ 42 „

55H 17 7 „ 30 „
4BH 20 7 „ 30 „
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16.Ur kamratlivet.
Elevrådet har under läsåret haft 8 sammanträden. Det främsta resultatet av 

dess ansträngningar torde ha varit rökförbudets upphävande. Elevrådet har hål
lit kontakt med elevorganisationer i andra läroverk och även anslutit sig till 
Skolornas Elevorganisation (S. E. O.).

Ordförande var under höstterminen Ingemar Jönsson, L. III3, och under vår
terminen Äsa Vedin, L. III4.

Balkommittén har under läsåret anordnat åtta skoldanser och två baler. En 
gång under vardera terminen gästades läroverket därvid av en talrik skara kam
rater från läroverken i Skara, Lidköping, Trollhättan och Uddevalla, vilka be
sök återgäldats. Balkommitténs ordförande har varit Klas Holm, L. I3. Dess
utom har realskolans lägre klasser haft sin sedvanliga Luciafest, fyra lekaftnar 
och flera klassfester.

Litterära föreningen Runa. Då bland läroverkets elever ett mycket ringa in
tresse för denna dess äldsta förening försports, har man inom elevrådet enhälligt 
enats om att åtminstone för ett läsår nedlägga Runa. Emellertid hoppas man 
redan läsåret 1952—1953 åter kunna upptaga föreningslivet.

Vänersborgs kristliga gymnasistförbund (K. G. F.) har under det gångna 
aret haft ett i förhållande till föreningens storlek ganska framgångsrikt arbete. 
Under höstterminen var föreningen emellertid dåligt organiserad, varför inga 
större sammankomster hölls med undantag av ett föredrag av pastor Bo Hall
berg, Dals-Rostock, samt den sedvanliga julfesten. I övrigt hölls ett antal bibel
studier och aftonböner, som leddes av någon av föreningens egna medlemmar.

Efter ett besök av resesekreteraren, pastor Per-Axel Jonzon, blev emellertid 
intresset större, och ett ganska rikt program för vårterminen uppgjordes. Detta 
har också följts utan undantag.

Sålunda har hållits en bibelstudieserie under ledning av kyrkoadjunkt B. 
Holmquist, ett föredrag av komminister B. Friden över ämnet ”Varför kristen?” 
samt på valborgsmässoafton en brasafton i läroverkets sportstuga. Dessutom fick 
K. G. F. ett oväntat men mycket välkommet besök av ungdomssekreteraren, 
fröken Margaretha Larsson, Karlstad, som höll ett intressant och givande före
drag över ämnet ”Ensamhet och gemenskap.”

Aftonböner har hållits i kyrkan.
K. G. F. har även i år kallat talare till skolans morgonböner en gång i veckan.
Några av föreningens medlemmar deltog i det gymnasistmöte som hölls i Lid

köping den 22—24 mars.
Då föreningen endast har omkr. 15 medlemmar, har alla lärt känna varandra 

ganska väl och kamratskapet har varit gott.
Ordförande har varit Börje Wilhelmson, R. III3 b.

Vänersborgs läroverks idrottsförening. (V. L. I.). Då medlemsavgiften vid 
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höstsammanträdet sänktes till 50 öre, var det med mottot: ”Varje elev en med
lem.” Ett stycke på vägen mot det målet ha vi väl nått, men förhoppningen 
att helt kunna driva föreningen med medel, som inflyta från medlemmar, har 
för länge sedan måst skrinläggas. I stället måste vi förlita oss på det lotteri, 
som i år för tredje gången anordnats. Trots stora avbränningar är föreningens 
ekonomi relativt god. Priset vi betala för detta skenbara välstånd är, att vi i 
stor utsträckning måste avstå från det för idrottslivet vid skolan så fruktbring
ande utbytet med andra skolor.

På idrottsutövarnas kvantitativa medverkan ha vi emellertid inte behövt 
klaga. Att också kvalitén hållit jämna steg, visade sig med all önskvärd tydlig
het vid DM ifriidrott i Borås, där läroverket för första gången med den nya täv- 
lingsorganisationen blev bästa västgötaskola. Efter klar dominans på såväl 
idrottsbanor som åskådarläktare hade vi tävlat, resp, hejat oss till en poäng
skörd av 311 poäng med närmaste skola, Borås läroverk, på 220 poäng.

Vid skolungdomens .hösttävlingar fick vi äntligen uppleva den fullträff, som 
vi länge gåttt och väntat på. Lennart Johansson slungade seniordiskusen 38.40 
m och blev därmed vår första rikssegrare på många år. Elsa Hansson fick en 
hedrande 3:djeplacering i slungboll.

I rikstävlingarna i inomhusidrott för 10-mannalag överträffades våra för
väntningar, då vi ännu ett år — trots att Eie Ericsson ej kunde deltaga — vunno 
gymnasiegruppen för både pojkar och flickor och dessutom pojkarnas C-grupp. 
I D-gruppen blevo vi även i år tvåa liksom i flickornas E-grupp. Denna jämna 
insats gör, att Vänersborgs läroverk även i år för tredje gången i rad blivit bästa 
skola i landet.. Ett riksbästa resultat lyckades vi nå även i år med Karl-Axel 
Edsbergers resultat i höjdhopp, som han delade med en östersundspojke.

Fotbollsturneringen i höstas tog.sin början så tidigt, att laget ej fått tillfälle 
till samträning, och vi blevo utslagna redan i andra omgången. Av det indivi
duellt goda spelarmaterialet är dock huvuddelen kvar till nästa år, då våra 
möjligheter att avancera torde vara stora.

Gymnasielaget i handboll har via storsegrar över Uddevalla och Vasa mött 
de fruktade Skövde-pojkarna i en match, som bjöd på mycket raffel. Efter att 
3 min. före full tid ha lett med 6—4 måste de våra släppa ifrån sig segern efter 
förlängning, där Skövde gjorde det enda målet. Motståndarna blev sedan fina
lister i riksturneringen. Våra pigga realskolepojkar mötte i sin första match 
Trollhättan, som blev dem för svåra. Resultat 13—-17. Sedan dess har laget 
matchats flitigt och förblivit obesegrat. Bl. a. slogs Trollhättan vid ett revansch
möte med 13—11. Det var första gången vårt läroverk, som saknar hemmaplan, 
lyckats med den saken. Ett trefrontslag mot Uddevalla med gymnasielag, real- 
skolelag och flicklag resulterade i en. tredubbel seger.

Ny tennismästare i singel blev Sture Gratiers efter finalseger över Gösta We- 
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lander. Dubbeln vanns av paret Lars Hedén—Johan Ström, En nyinrättad klass, 
pojksingel, vanns av Lars Jansson. Tennisintresset är i starkt stigande.

Vid DM i bordtennis för skolungdom i Falköping vann Lars Hedén huvud
klassen, Hedén—Högsell dubbeln och Eva Sander flickklassen. I korporations- 
mästerskapet deltogo flera lag från läroverket, varvid lag I blev gruppsegrare.

Ungdomsstafetten vid stadslöpningen i Vänersborg blev en stor framgång för 
läroverket, som belade de tre främsta platserna. Samtliga tre tiomannalag under
skred det gamla banrekordet.

Idrotts skölden till skolans bäste idrottsman har för året tilldelats Lennart 
Johansson, R. III3 b.

Idrottsdiplomet för elev i realskolan har tilldelats Lars Hedén, klass 53 A.
Föreningen har under läsåret disponerat läroverkets gymnastiksal på kväl

larna under 8 veckotimmar, fördelade på gymnastik, lek, bollspel och inomhus- 
i drott.

Vänersborgs SSUH (Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund), som 
stiftades i början av vårterminen 1952, har anordnat 5 föreningsmöten. Dess
utom har ett flertal av medlemmarna deltagit i en studiekurs i Göteborg den 
22—24 mars. Ytterligare ett föreningsmöte planeras. Föreningens medlemsantal 
uppgår till 18 st.

Ordförande har varit Per-Olof Nilsson, R. II3 b.

Skytteföreningen Örnen, som under en lång följd av år legat nere, har under 
läsåret återupplivat sin verksamhet. Som föreningen först i maj lyckats få ge
vär, har verksamheten dock hittills varit tämligen begränsad.

Ordförande har varit Anders Trane, R. I3.

Ungdomens Röda Kors startade sin verksamhet vid läroverket vid början av 
höstterminen 1951. I interimsstyrelsen, som bestod av representanter för både 
gymnasiet och realskolan, var adj, Ingegärd Gunne U. R. K.-ledare, Bengt Carls
son, R. III a, vice ordf, och Ingvar Frisk, R. II a, sekr. Under läsåret har nio 
protokollförda möten hållits, varunder förekommit diskussioner, underhållning 
och föredrag, bl. a. av John Jakob Engellau om hans Amerikaresa, av Sune 
Pettersson om Läxläsningens teknik och av cand, philos. Ole Elgaaen om Norsk 
litteratur i det nittende århundrede. Under vårterminen uppfördes i läroverkets 
aula två pjäser, Spegeln av Sigrid Stjernswärd och I telefon av Ernst Ahlgren. 
Soarén inbragte 594:05 kr., varav nettobehållningen blev 451:96 kr. Härav 
har 100 kr. skänkts till ”Doktors Möllers gåva” till förmån för barnkonvale- 
scenthem i Älvsborgsdistriktet och 200 kr. insänts till Centralrådet att användas 
till hjälp åt flyktingbarn i Tyskland. Till de senare syddes under höstterminen en 
del kläder och igångsattes en klädinsamling. Under läsåret har fru Elsa Jans
son lett en sjukvårdskurs på 20 timmar, som fullföljdes av 14 flickor i realsko
lan. Föreningens medlemsantal var vid starten 110 men har under vårterminen 
sjunkit till omkring 50. Nuvarande ordförande är Leif Samuelsson, R. II b.
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17. Stipendier, understöd och premier.
Under läsåret 1950—1951 ha stipendier utdelats åt 247 lärjungar till ett 

sammanlagt belopp av 72.755 kronor, varav statsstipendier 66.095 kronor åt 
185 lärjungar, samt premier åt 192 lärjungar till ett sammanlagt belopp av 
1.252 kronor.

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

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

läggare och läroverksförfattare: diverse böcker;
Västgöta nation i Uppsala och Lund: kataloger;
Uppsala universitets bibliotek: 8 st. akademiska avhandlingar;
Årsredogörelser och kataloger från högskolor, högre allmänna läroverk och 

samrealskolor;
Vänersborgs söners gille: årsbok 1951;

till mynt- och medalj samlingen: Kungl. Svenska akademien: dess minnespen
ning över Johan Adam Tingstadius;

till geografiska institutionen:
Förenta staternas ambassad i Stockholm: 21 fotografier från Förenta staterna;
Svenska Esso: 3 filmbandserier med texthäften;
Åsa Vedin, L. III4: belemniter och ammoniter.
På initiativ av läroverkets vaktmästare Evert Furbo ha läroverkets lärjunge- 

föreningar under vintern fått tillstånd att anordna ett lotteri till förmån för 
läroverkets . sportstuga, som är i stort behov av reparation. Lotteriet har in
bringat en behållning av kr. 996: 20, vilket belopp påförts sportstugekässan.

Premie- och stipendiedonationer.
Vänersborgs Rotaryklubb har även i år skänkt två förnämliga bokverk att ut

delas som premium till en manlig och en kvinnlig lärjunge i årets studentklass.
Svenska turistföreningen: 3 ex. av Turistföreningens årsskrift 1951 samt det 

sedvanliga s. k. Sylfjällsstipendiet.
Lunds geografiska institution: 1 ex. av Svensk geografisk årsbok 1951.
Clara Lachmanns fond för främjande av den skandinaviska samkänslan: 3 

st. böcker att av Modersmålslärarnas förening utdelas som premium.
De till läroverket donerade medlen för Carl A. Dafgårds stipendiefond ha 

nu slutredovisats av The United Trustee Company of Australia, och hela det 
donerade beloppet har därmed stigit till kr. 146.216: 56. På särskild framställning 
av rektor har Kungl. Maj :t efter tillstyrkan av i Sverige bosatta släktingar till 



H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1951—1952 27

donator och av J. K. medgivit en ändring av donationsbestämmelserna därhän, 
att stipendiernas maximibelopp må kunna höjas från 250 till 500 kronor.

Vänersborgs skolpojkars stipendiefond har tillförts ett belopp av 100 kronor, 
som skänkts av en av läroverkets lärare.

Apotekaren Ragnar Lindh har skänkt 50 kronor för ett stipendium ”Till Per 
Lindhs minne.”

Till alla dem, som sålunda på olika sätt ihågkommit läroverket med gåvor, 
framföres ett uppriktigt tack.

Kap. V. Byggnader och inredning, m. m.
Läroverkets byggnadsfråga tycktes under vintermånaderna gå alldeles i baklås. 19. 

Såsom nämndes i föregående årsredogörelse, hade arkitekten Åke Wahlberg fått 
i uppdrag att i enlighet med stadsfullmäktiges pricipbeslut utarbeta skisser för 
en ny realskola på den s. k. reutersköldska jorden söder om järnvägen. Sedan 
Sedan ett av denne utarbetat förslag framlagts för byggnadskommittén, utsågs 
en delegation, bestående av drätselkammarens ordförande, stadsarkitekten samt 
läroverkets och flickskolans rektorer, att framlägga detta förslag för Kungl. 
Skolöverstyrelsen och Kungl. Byggnadsstyrelsen. Vid den uppvaktning för nämn
da myndigheter, som i början av december ägde rum, visade det sig, att dessa 
funno den av stadsfullmäktige beslutade tomten olämplig för ett läroverksbygge 
och krävde en bättre belägen och större tomt samt att ett lokalprogram förelädes 
Skolöverstyrelsen, innan nya ritningar utarbetades. För stadens myndigheter var 
detta givetvis ett svårt bakslag. Vid kollegiets sammanträde den 25 januari 1952 
kunde rektor meddela, att han av Skolöverstyrelsen informerats om att drätsel
kammarens ordförande och förre rektorn Ernst Lundberg samma dag gjort en 
förnyad uppvaktning i ärendet hos överstyrelsen, varvid Skolöverstyrelsens och 
Byggnadsstyrelsens avvisade hållning till de framlagda projekten ytterligare un
derströks. Denna nya uppvaktning väckte kollegiets oförställda förvåning, då 
den ägt rum utan att någon av dessa personer varit i kontakt med rektor, sedan 
den av skolkommittén utsedda delegationen i december 1951 uppvaktat samma 
myndigheter.

De i föregående årsredogörelse nämnda planerna på en om- och tillbyggnad 
av annexet för att där skapa nödiga instituionslokaler ha under läsåret lett till 
ett av arkitekten Hilding Stahle utarbetat förslag, som, sedan det av lokalsty
relsen gillats, underställts Kungl. Skolöverstyrelsen för granskning. För ett god
kännande av detta byggnadsförslag krävde emellertid överstyrelsen, att staden 
vidgade sitt tomtinnehav inom det kvarter, där annexet ligger.

Sedan Skolöverstyrelsen sålunda meddelat sin inställning till dessa byggnads- 
frågor, har beträffande den planerade nya realskolan framkommit ett förslag 
att lägga den å ett bakom Idrottsplatsen mellan Brättevägen och Storgatan be
läget, fritt liggande område. Såväl läroverkets lokalstyrelse som 1947 års bygg- 
nadsutredning, som nu åter tagit om hand stadens skolfrågor, har enhälligt 
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tillstyrkt, att en nybyggnad kommer till stånd på denna tomt. Beträffande pro
blemet att skapa nödiga utrymmen för de naturvetenskapliga institutionerna 
framhöll rektor vid ärendets behandling i lokalstyrelsen, att tillräckliga utrym
men, utan tomtinköp skulle kunna erhållas, om den. nuvarande läroverksbygg- 
naden tillbyggdes omkring 12 meter på vardera gaveln, varigenom byggnaden 
otvivelaktigt skulle få bättre proportioner och bli en estetiskt mer tilltalande 
monumentalbyggnad i stadens centrum. Styrelsen beslöt enhälligt tillstyrka en 
sådan lösning av frågan.

Vid förnyad uppvaktning i Stockholm den 21 april 1952 då jämte borgmäs
taren, drätselkammarens ordförande och stadsarkitekten stadens samtliga fyra 
skolchefer voro närvarande, förklarade sig såväl Kungl. Skolöverstyrelsens som 
Kungl. Byggnadsstyrelsens. representanter villiga att godkänna såväl den före
slagna tomten för realskolan som tillbyggnaden av läroverksbyggnaden. Då 
behovet av nya och större lokaler för de naturvetenskapliga institutionerna är 
synnerligen trängande, ställdes i utsikt att möjligen redan i höst få påbörja en 
tillbyggnad, om godtagbart förslag omedelbart utarbetades. Byggnadsutred- 
ningen beslöt med anledning därav att uppdraga åt arkitekten Stahle att ut
arbeta ett sådant.

Under sommaren 1951 reparerades skolkökets matsal och lärarum samt två 
klassrum i översta våningen, varjämte bibliotekets läsrum delvis ommålades. 
Medel för omläggning av taket samt uppgörande av ritningar, för en genomgri
pande renovering av fasaden till läroverksbyggnaden har reserverats av stads
fullmäktige, ehuru utförandet uppskjutits med anledning av de. nya planerna 
på en tillbyggnad av huset. Podiet i aulan har helt ombyggts och. belagts med 
lamellgolv.

Bland större nyanskaffningar må nämnas en trådinspelningsapparat av mär
ket Luxor radio, en stumfilmsprojektor och. ett epidiaskop jämte projektionsduk 
lör det nyinredda rummet för visning av bilder. Dessutom har läroverket för 
sångsaleri genom byte förvärvat den flygel, som av Vänersborgs stad varit depo
nerad i aulan, sedan: staden där deponerat en ny förnämlig flygel. Medel till 
dessa inköp har med.Kungl. Maj:ts tillstånd tagits ut byggnadsfonden. Vidare 
har inköpts 50 st, skolbord med stolar och 3 st. katedrar. I skolköket har instal- 

. lerats en: hushållsassistentmaskin samt ett elektriskt kylskåp. För skolläkarens 
rum har inköpts ett nytt skrivbord samt ett skåp.

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

Den 17 mars 1952 besökte förste gymnastikkonsulenten Alvar Thorson och 
skolkökskonsulenten. Gertrud Alin läroverket och gjorde sig underrättade om un
dervisningen i gymnastik med lek och idrott samt i hushållsgöromål.

Den 3 april 1952 inspekterade bibliotekskonsulenten Kerstin Munck af Rosen- 
schöld läroverkets bibliotek.
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Föräldramöten, åhöraredagar m. m.
Under läsåret ha två föräldramöten hållits, den 14 februari 1952 för föräldrar 21. 

till elever i klasserna 1“—23 och l4—24 samt den 28 mars för hela skolan, varom 
närmare ovan sid. 16.

Föräldrar och målsmän voro inbjudna att taga del av undervisningen den 27 
och 28 mars.

Intagning av lärjungar i första klassen.
Vid slutet av vårterminen 1951 anmälde sig till prövningsfri intagning i klass 22. 

I5 119 lärjungar, av vilka 5 ej uppfyllde i läroverksstadgan § 29 mom. 10 stad
gade villkor. En anmälde sig till prövning men avstod sedan från prövning. Av 
de sålunda anmälda intogos 92. Vid början av höstterminen tillkommo 2 nya 
inträdessökande, som intogos liksom 10 av de från vårterminen kvarstående sö
kandena.

Till klass l4 anmälde sig vid slutet av vårterminen 1951 21 lärjungar, av vilka 
en ej uppfyllde i läroverksstadgan § 29 mom. 10 stadgade villkor. Ingen anmälde 
sig till prövning. Av de sålunda anmälda intogos 20. Vid början av höstterminen 
tillkommo 5 nya inträdessökande, som intogos.

Vårterminen 1952 ha anmälts till klass l3 95 lärjungar (53 gossar, 42 flickor) 
och till klass l4 36 lärjungar (20 gossar, 16 flickor). En sökande har anmält sig 
önska prövning. Anmälan om inträde till klass l5 kan ingivas även före början av 
höstterminen 1952.

Student- och realexamina.
Studentexamen. Höstterminen 1951 deltogo 2 lärjungar å reallinjen i de skrift- 23. 

liga proven, och båda förklarades berättigade till muntlig prövning. Denna un- 
dergingo de vid Vasa h. allm. läroverk i Göteborg den 11 december 1951, varvid 
den ene godkändes.

Innevarande vårtermin ha i de skriftliga proven deltagit 60 lärjungar, 23 å 
latin- och 37 å reallinjen. Av dessa förklarades samtliga utom 3 på latin- och 3 
på reallinjen berättigade att undergå muntlig prövning. Sådan ägde rum den 12 
och 13 maj, varvid som censorer fungerade professorerna K. Dahr, I. Düring, H. 
Hagendahl och N. Ryde, lektorn T. Lundblad samt f. d. lektorerna J. Palmer 
och C. E. Slettengren. Som examensvittnen närvoro landshövdingen A. Richert, 
lasaretssläkaren T. Beckman, länsassessorn R. Falk, taxeringsintendenten G. 
Hjorth, köpmannen W. Wahlin och lasarettstandläkaren C.-O. Öberg. Dessutom 
hade rektorn vid samrealskolan i Trollhättan C. Wessberg fått Kungl. Skolöver
styrelsens tillstånd att i studiesyfte närvara vid examen. I proven deltogo 53 
av de i de skriftliga proven godkända samt 1 vid höstterminens muntliga prov 
underkänd lärjunge. Av dessa 54, 20 å latin- och 34 å reallinjen, godkändes samt
liga utom 1 å reallinjen, vilken ej heller medgavs rätt till omprövning.
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Av de 5 lärjungar som vårterminen 1951 medgåvos rätt till omprövning lyc
kades samtliga utom 1 att under den närmast följande examensperioden avlägga 
slutlig studentexamen. Den ende kvarvarande har efter sista examensperioden 
höstterminen 1951 utan examen avgått från läroverket.

Realexamen och praktisk realexamen. Innevarande vårtermin ha i de skriftliga 
proven deltagit 60 lärjungar, varav å allmänna linjen 57, 31 från femåriga och 
26 från fyraåriga realskolelinjen, samt å handelslinjen 3 lärjungar. Av dessa 
godkändes samtliga utom 2 från femåriga och 1 från fyraåriga linjen. De munt
liga proven ägde rum den 28 maj, varvid samtliga 57 deltagande godkändes.

Dessutom hade till läroverket hänvisats 16 privatister, 14 från högre folk
skolan i Grästorp och 2 från enskild undervisning. Samtliga 14 från Grästorp 
godkändes. Inför av Kungl. Skolöverstyrelsen förordnad examensnämnd under 
rektors ordförandeskap ägde de muntliga proven rum under tiden 26—30 majj 
varvid samtliga prövande godkändes.

Under läsåret 1951—1952 ha följande prövningar ägt rum i nedan nämnda 
ämnen:

Omprövning jämlikt läroverksstadgan § 107 B i: engelska (reall.) 1; franska 
(latinl.) 1; niatematik (reall.), allmän kurs 3, specialkurs 1; fysik (reall.) 3.

Fyllnadsprövning: efter avlagd studentexamen i: latin 2; engelska (latinl.) 2, 
(reall.) 2; tyska (reall.) 1; franska (reall.) 1; geografi 3; filosofi 2; matematik 
(latinl.) 11, (reall.) allmän kurs 2, specialkurs 4; biologi med hälsolära 2; fysik 
(latinl.) 4, (reall.) 3; kemi (latinl.) 2, (reall.) 2;

efter avlagd realexamen i: modersmålet 1; engelska 2; tyska 1; franska 5; ma
tematik 2; biologi med hälsolära 1; kemi 1.

Särskilda prövningar: för behörighet att undervisa i engelska i folkskolan 2;
enligt fordringarna för studentexamen jämlikt läroverksstadgan §117 B i: 

kristendom 11; modersmålet 5; latin 2; grekiska 1; engelska (latinl.) 3, (reall.) 2; 
tyska 2; franska (latinl.) 2, (reall.) 1; spanska 1; historia med samhällslära 5;. 
geografi 2; matematik (latinl.) 1, matematik (reall.) allmän kurs 9; biologi med 
hälsolära 1; fysik (reall.) 1; kemi (latinl.) 1, (reall.) 1; .

enligt fordringarna för flyttning till gymnasiets näst högsta ring i: geografi 4;. 
biologi med hälsolära 1.

24. Kap. VII. Övriga meddelanden.
Inträdes- och flyttningssökande vid början av höstterminen 1951 (ej till klass; 

I4) skola muntligen eller skriftligen anmäla sig å rektorsexpeditionen senast ons
dagen den 20 augusti kl. 11. Prövningarna börja onsdagen den 27 augusti kl. 9. 
Ordning för proven anslås tisdagen den 26 augusti.

Om elev ämnar avgå från läroverket, skall målsman snarast möjligt hos rektor 
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göra anmälan härom samt därvid lämna uppgift om tillämnad fortsatt syssel
sättning.

Kollegium hålles onsdagen den 27 augusti kl. 8.15. Skrivningar för fyllnads
prövningar m. m. börja onsdagen den 20 augusti kl. 8.so.

Allmänt upprop äger rum måndagen den 1 september, för eleverna i gymna
siet och klasserna 55—44 kl. 12 och för övriga lärjungar kl. 14. Höstterminen 
kommer att sluta måndagen den 22 december. Vårterminen 1953 börjar mån
dagen den 12 januari och slutar fredagen den 12 juni.

Rektorsexpeditionen hålles under sommaren öppen onsdagar kl. 10.so—11.30, 
dock ej den 25 juni och 2 juli men i stället den 30 juni och 1 juli.

Vänersborg den 31 maj 1952.

Bo V :son Lundqvist.




