Nils Ericsonskolan någon gång i slutet av 1970-talet.

Tekniska läroverket startade i en barack i kvarteret Malgön 1959.

Kvarteret Malgön år 1957.

Trollhättans tekniska läroverk höststartar i år med
90 elever
Artikel i Tidningen Trollhättan torsdagen 28 maj 1959
I höst startar Trollhättans högre tekniska läroverk. I början av augusti tas de
första 90 eleverna ut men redan har många anmält sig till skolan och ännu fler
har kommit med förfrågningar. Och inom kort ska stadsfullmäktige i
Trollhättan besluta i byggnadsfrågan.
Vi ska i dag berätta om de senaste nyheterna från det tekniska läroverket. Som
bekant finns skissritningar klara på bygget, som ska vara efter Gärdhemsvägen. Stadens byggnadskommitté har nu ärendet om hand och kan snart nog
väntas begära medel av stadsfullmäktige för bygget. Man siktar på att få bygget
klart till nyårsskiftet 1960-1961. Tidigare hade man räknat med att få det klart
till höstterminen 1960 men förseningar kan redan nu förutses.
Frågan om rektor för gymnasiet ligger hos yrkesskolöverstyrelsen, som bara
väntar på kungligt brev om gymnasiet innan man tillsätter befattningshavare.
Detta kan väntas ske inom den närmaste tiden.

Skolan får tre avdelningar med 90 elever i varje. Två av avdelningarna är redan
bestämda till sin inriktning. Det blir en maskinteknisk och en elkraftteknisk
linje. Den tredje är ännu ej bestämd – antingen blir det en teleteknisk linje eller
också en maskinteknisk med regleringsteknik – båda passar ju bra i vår
begynnande automationstid.
Första året ska skolan hålla till i skolpaviljongen vid Dahllöfs mosse. Pengar för
utrustning av dessa lokaler har stadsfullmäktige redan beviljat.
Ansökningstiden för inträde till tekniska läroverket utgår den 31 juli och i
början av augusti ska eleverna tas ut. Som nämnts har redan många
anmälningar lämnats in. Dessutom går 15-20 elever i den förberedande kursen
som pågår vid yrkesskolan, dessa kommer givetvis också att söka till
läroverket.

Sprängning för tekniska läroverket i mars 1960.

180 vill in i Trollhättans nya tekniska läroverk
Från Tidningen Trollhättan tisdagen 4 augusti 1959
Omkring 180 anmälningar har kommit nya Tekniska läroverket i Trollhättan
tillhanda vid anmälningstidens utgång. Hälften av de anmälda får börja skolan,
ty man har vid starten 90 platser till sitt förfogande.
En del av de anmälda är redan klara att få börja, medan andra åter kommer att
mycket noggrant vägas mot varandra – betygspoäng gäller nämligen – och
andra åter kommer att få tentera mellan den tjugonde och tjugosjätte augusti.
Först på uppropsdagen den första september är den definitiva elevintagningen
klar.

Bygget av det som senare skulle kallas Nils Ericsonskolan i april 1960.

Trollhättans tekniska läroverk startar i dag med 90
elever
Lokalproblemen svåra nästa år
Industrihjälp?
Artikel i Tidningen Trollhättan tisdagen 1 september 1959
När Trollhättans Tekniska läroverk i dag startar sin verksamhet blir det 90
elever som får bilda premiärtrupp för undervisningen i denna vår stads senaste
skola. Undervisningen är treårig och nästa år kommer alltså ytterligare 90 och
året därpå 90 till – men var är lokalerna? Man börjar som bekant i en barack
vid Gärdhemsvägen – men stort mer är det inte. Vad säger rektor Lönnqvist
om de närmaste åren?
− Det måste ordna sig, säger rektorn och låter lugn och kall som en filbunke
och för att riktigt bevisa hur stoiskt lugn han är grävde han fram en glasspinne
någonstans ifrån och tog det lugnt i all hetsen, så här strax före premiären.
− I år har vi lokalfrågorna klara, säger han. Nästa år blir det värre, men på
något sätt måste det ordna sig med den saken också. Värre blir det då att ordna
med erforderliga utrymmen för dem, vilka som andraklassare nästa år ska
ägna sig åt vissa laborationer och experiment. Vi har talat med en del industrier
och andra skolor i staden om möjligheter att få låna utrymmen och vi hoppas
att vi ska lunna få tillgång till bra lokaler för experimenten.
− När sedan det tredje året inleds hoppas vi att skolan ska vara klar, åtminstone
så pass att vi kan ta vissa partier av den i bruk. Och då är alla problem ur
världen.
Skolan utan lokaler ser alltså, trots detta, ljust på situationen. De blivande
trollhätteingenjörerna kan se framtiden an med tillförsikt, tydligen ………
Tidningen är i dag i tillfälle att presentera listan över de 90 elever som i dag
ropas upp vid premiäruppropet i tekniska läroverket. De är följande:
Klass 1 a: René Almquist, Hans Andersson, Lennart Andersson, Olof Andersson,
Ove Andersson, Stig Andersson, Erik Berglund, Roger Boström, Gert Böös, Jan
Carlsson, Runo Carlsson, Uno Dahl, Jan Eklund, Jörgen Ericsson, Gunnar Falck,
Sven Granlund, Bernt Hagberg, Kurt Karlsson, Michael Koch, Kaj Mandorf,
Arne Nettum, Olle Nordin, Ulf Olsson, Hans Rogne, Lars Sjöberg, Åke
Sundemar, Urban Svanström, Jan-Sture Thorell, Hans Ytterberg, Karl-Gustaf
Örenius.
Klass 1 b: Lars-Göran Alfhagen, Stig Gustav Andersson, Stig Olov Andersson,
Jan Georg Andersson, Jan Olov Andersson, Jörgen Andersson, Kurt Bohm, Hans
Bryntesson, Sune Carlsson, Rolf Carstens, Bo Ericsson, Lars Ericsson, Gösta
Fohlin, Bengt-Inge Fremling, Per Fritzon, Christer Gleisner, Bo Gustafsson,
Carl-Gustaf Hallberg, Karl-Erik Hansson, Lars-Gustaf Hansson, Åke Hedskog,

Vollrath Isox, Ove Jarltoft, Kent Jernvald, Elof Johansson, Bertil Kindström,
Gösta Klasson, Kent Norell, Karl Samuelsson, Ingemar Svenningsson.
Klass 1 c: Anders Andersson, Bengt Herbert Andersson, Bengt Ingemar
Andersson, Bengt William Andersson, Claes-Göran Andersson, Jan Andersson,
Jan-Erik Bengtsson, Gunnar Berger, Rolf Bergfors, Lars Bergstedt, Arne
Ericsson, Gert-Ove Forsberg, Hans Gustafsson, Jan Gustavsson, Björn
Hogstrand, Claes-Göran Hultberg, Bengt Jacobsson, Göran Johansson, Börje
Karlsson, Sture Malmer, Leif Olofsson, Allan Olsson, Lennart Pettersson, Thor
Sagfors, Ingemar Sjöberg, Björn Ström, Uno Tholsson, Sten-Olov Walfridsson,
Jan Wahlgren, Gunnar Årvik.

Provisorisk lokal för tekniska gymnasiet i kvarteret Elefanten vid
Tingvallavägen. Foto år 1961.
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Tekniska läroverket startade i en barack i kvarteret Malgön.
Tekniska läroverket flyttade till kvarteret Elefanten.
Tekniska gymnasiets nya byggnad (senare Nils Ericsonskolan och
Nils Ericsongymnasiet) vid Gärdhemsvägen klar.
Invigning av tekniska gymnasiet
Nils Ericsonskolan bytte namn till Nils Ericsongymnasiet.

Nils Ericsonskolan i kvarteret Bolagskvarnen.
Båda fotona av Sven Stertman år 1965.

