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Kronogatan 

I V änersburg är nog K ronagatan en bland de gator 
som längst bevarat sitt utseende från seklets början. 
M ed 1 :e Gilleskrivaren i Vänersborgs Döttrars Gille, 
fru Agnes Svärd, som ciceron, skall vi här göra en 
vandring utmed Kronogatan. Vi ser på husen, vi tit
tar in i trädgårdstäpporna, vi beleantar oss med män
niskorna som här lever och verkar. Men vi gör denna 
vandring i början av detta seleel, och vi ser gatan, 
människorna och husen på det tidsavstånd som ett 
halvt århundrade ger. 

Agnes Svärd har ordet: 

Hörnet av Vall- och Kronagatan där handlanden Kihlström ha
de sin lilla affär är rivet sedan flera år och där har brandstods
bolaget en modern fastighet. Huset som ligger väster om denna 
fastighet ägdes av en fru som sålde mjölk och därför kallades 
"Mjölke-Soffi". Mjölken förvarade hon i bunkar som stod i den 
lilla verandan. I detta lilla hus, som nu lutar mot jorden, har Län
kens kamratförening sin mötesplats. På tomten bredvid hade ba
garemästaren Lundberg för många år sedan sin bageriaffär och in 
på gården sitt bageri; där är nu inrymt en charkuteriverkstad. 

På nästa gatunummer som vedhandlaren Odelius äger ligger 
tvenne hus, i det stora bodde på sin tid bl.a. möbelhandlanden 
Lindberg med sin stora familj. Deras dotter Bildur räddade en 
gång i seklets början min syster från att drunkna i Vänern. Hu
set bredvid ägdes av tunnbindaren Johansson, yngsta dottern bor 
fortfarande kvar i föräldrahemmet. 
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Tv/lvåningshuset i mitten p/1 bilden ägdes av bagaren Lundberg. J det lilla 
huset till höger bodde 'Mjölk-Soffi'' och senare bodde här bl. a. skräddaren 
Haufman. Trev/lningshuset i bakgrunden ägs av Brandstodsbolaget och ligger 

i nordvästra hörnet av K ron o- och Val/gatorna. 

I fastigheten Kronagatan 30 med gaveln åt Kyrkogatan bodde 
snickaremästaren Hulten och där hade han också sin snickeriverks
tad. Denna fastighet äges nu av fru Agnes Andersson. 

Cykelreparatör Karl Wass äger fastigheten i hörnet av Kyrka
och Kronogatorna. Där bodde under min skoltid komminister 
Sundborg, även han hade stor familj. Pastor Sundborg var min 
konfirmationslärare. Han bar alltid en stor, rejäl s.k. snusnäsduk 
i fickan, i vilken han ljudligt snöt sig. 

Fastigheten Kronagatan 28, nu ägd av frisörmästaren Birger 
Wredberg, har behållit sitt utseende från seklets början. segel
sömmaren Oskar Larsson med maka bodde där med sina åtta barn 
och många äro de minnen jag har från den familjen. skomakare
mästaren, sedermera rådmannen Adolf Jansson köpte fastigheten 
av Oskar Larssons sterbhus och bodde där under flera år. 

De två små husen som ligger intill ägdes och beboddes av snic-
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karen Hedström, med maka och två söner. Den äldste sonen blev 
överlärare i Skee socken i Bohuslän. Den andre sonen har blivit 
sin hemstad trogen och bor fortfarande kvar i föräldrahemmet. Fru 
Hedström hade mangel i det lilla huset som vetter mot gaveln 
åt Kronagatan och många äro de tvättar som manglats där under 

Huset i förgrunden är Kronagatan n:o 30 och ligger i hörnet av Kyrkogatan. 
Sedan följer n:o 32, tunnbindaren .fohanssons och n:o 34, vedhandlaren Odc

lius och n:o 36, bagaren Lundbergs. 

åren. Fru Hedström var en rar och snäll människa, hon var i sin 
ungdom barnjungfru åt Birger Sjöberg, som hon bl.a. när Birger 
var barn, lärde sjunga. På hösten, när frukten i den lilla träd
gårdstäppan var mogen, var det särskilt roligt få följa med mor 
och mangla där. Tant Augusta delade då gärna med sig av sin 
skörd till oss barn. 

På nästa tomt ligger tre små hus, som nu ägs av Vänersborgs 
stad. Förre ägaren var timmerman Karl Andersson, "Lille Kalle" 
kallad. Hans söner, som alla gick i faderns lära, bildade senare 
byggnadsfirman Bröderna Lindgren. Huset in på gården skadades 
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Huset till vänster är Kronagatan 22 och ägdes av snickaren Karl Andersson 
liksom nästa lilla hus med gaveln mot gatan. Sedan följer n:o 24 B, och n:o 
26. Här bodde snickaren Hedström. Nästa hus ägdes av segelsömmaren Lars
son, nu frisörmästaren Vredberg, och längst till höger ser vi Kronagatan 23. 

Här bodde pastor Sundborg. 

i början av detta århundrade av brand, men reparerades, och är 
ännu bebott. 1\. ven de två husen åt gatan har hyresgäster. 

På nästa tomt fanns förr i tiden ett litet lågt envåningshus, 
som ägdes av handlanden Lars Andersson, som där hade en spe
ceriaffär. På gården fanns även stall för hästar och på lördagar 
var det fullt med lantbor som tog in där med både hästar och 
kärror, efter att först å stadens torg sålt sina produkter av smör, 
ägg, grönsaker o.dyl. Ostkaka ej att förglömma. När affären på 
torget var avslutad, skulle man till Lars Anderssons affär och 
handla. Då bjöd fru Andersson på kaffe och i lugn och ro disku
terades veckans händelser, vädret, skörden m.m. Nu är det lilla 
huset borta sedan många år och där reser sig ett trevånings sten
hus som byggdes av handlanden A. R. Jonsson, som även han hade 
en speceriaffär i samma hus. Den är nu sedan många år nedlagd. 
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Hörnhuset är Edsgatan n:o 39. Det lilla trähuset till höger därom är Krono
gatan 78 och här bodde skomakaren Ryberg, och stenhuset som har n:o 20 

kallas ännu A. R. Jonssons efter sin förste ägare. 

Mellan det stora stenhuset och det lilla hörnhuset mellan Krono
och Edsgatorna ligger som i törnrosasömn skomakare Rydbergs 
lilla fastighet. Den har stått obebodd i flera år, sedan den sista 
hyresgästen lämnat detta jordiska. I huset fanns på den tiden då 
jag var barn en liten affär, där fru Ryberg sålde leksaker, sybe
hör m.m. men för oss barn var nog det bästa den knäck hon kokte 
och sålde för ett öre styck. Att komma till skolan och ha en knäck 
med sig, det hörde till livets ljusa ögonblick, även om kamraterna 
gärna ville slicka på den, och som de många gånger också fick. 
Det hörde liksom till, att man skulle dela med sig. 

Så ett skutt över Edsgatan till Kronagatan 16 B, huset där Bir
ger Sjöberg bodde i sin barndom. I detta hus fanns också i seklets 
början en kvinnlig tandläkare som hette Tyra Bagge-Salen. Hos 
henne offrade jag min första tand, under mycken jämmer och li
dande. Det var på den tiden ej vanligt med bedövning. Väners-
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borgs Blåbandsförenings röda tegelbyggnad ligger på samma tomt, 
och innanför låg en vacker trädgård, där jag i min barndom hade 
många roliga stunder. Som granne med Blåbandsföreningen i hu
set Kronagatan 14 låg Eliassons bryggeri, då ägt av bryggaren 

Huset mitt p& bilden är Bl&bandsföreningens. Här visades under 1920-30-talet 
"levande bilder" i "Biografteatern M e tro pol", nu bion "Ro x y". Huset till 
höger är Birger Sjöbergs barndomshem. Detta hus har n:o 16 och här hade 
Västgöta-Dals Tidning sin redaktion och sitt tryckeri under 1920-talet. Till 

vänster p& bilden skymtar Eliassonska fastigheten. 

Olson. Där kunde man få köpa sockerdricka för tio öre flaskan, 
en hela som innehöll två kvarter, samt svagdricka för 8 öre li
tern, och när affären var avslutad kunde det ibland hända att 
fru Olson kom ut och bjöd på hembakade kringlor. Fastigheterna 
är i tämligen oförändrat skick och i bryggerilokalen är nu en 
tvättinrättning inrymd. 

Fastigheten Kronagatan 12 har till ägare Arvid Josefsson. Det är 
ett hus i två våningar och även här blommar idyllen med en väl
ordnad trädgård med lugn och trevnad bakom den oroliga gatan 
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utanför. Hörnhuset med ingång från Kronagatan ägdes av en herre 
som hette Olsson, sedermera var handlanden J. Högberg inneha
vare av fastigheten, numera har byggmästare Ivarsson inköpt den
samma. I speceriaffären, som ännu är kvar i huset, drev handlanden 
Z. Svensson affär under många år. Under olika intervaller har både 
Karl Molin, Richard Petersson, Axel Tunblad samt den sistnämndes 
son innehaft affären. Den nuvarande innehavaren Tage Jonsson 
verkar ha god hand med kundkretsen. Det är en liten trivsam affär 
där något av den gamla tidens anda dröjt sig kvar. 

Huset till vänster är Kronagatan n:o 10. l bottenvåningen mot Kronagatan 
med ingång från Residensgatan har från sekelskiftet och oavbrutet fram till 
våra dagar funnits speceriaffär med en lång rad av olika innehavare. Nästtl 
hus har N:o 12 och sedan följer Eliassonska fastigheten, nu tvättinrättnir~g, 

m på gården. Och slutligen längst till höger "Biografteatern Metropol". 
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Så ett skutt över gatan igen. Vi är nu i hörnet av Kronagatan 
och Residensgatan. I nordvästra hörnet av denna gatukorsning lig
ger en obebyggd tomt. Huset som låg på denna tomt är nu rivet 
sedan flera år tillbaka. Det ägdes på sin tid av kopparslagare Ull
grens änka, sedermera övertog sonen fastigheten. Vid en båtolycka 
på Vänern omkom han och lämnade då efter sig maka och flera 
barn i olika åldrar som fru Ullgren fostrade upp. 

Intill denna tomt, som nu användes som uppställnings- och de
monstrationsplats för begagnade bilar, ligger Vänersborgs varm
badhus. Varmbadhuset har väl fyllt sin uppgift under många år 
men torde vid det här laget ha tjänat ut och det är väl bara en 
tidsfråga, när grävmaskinerna jämnar även denna byggnad med 
marken. 

Detta hus låg hörnet av K ronagatan och "Gröne gången". )fgare var bok·· 
bindaren Sundberg. 

När v1 nu står i hörnet vid badhuset och ser ner mot hamnen, 
har vi på höger hand "Gröne gången". Vi fortsätter över Hamn
gatan - "Gröne gången" och till höger har vi då ett en-
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vånings trähus med gavelrum. Huset ägdes av bokbindaren Sund
berg och här bodde bland många andra makarna Johan och Inge
borg Svensson med sönerna Tage och Ture. Alma Brandt med so
nen Fritiof bodde också här. I huset har tidigare funnits en sjö
manskrog och ett bageri. Slaktaren Gustav Johansson "Kalve-Gus
tav" bodde i huset och lär ha haft något slags slakteri på gården. 

Sundbergska huset. Huset låg något tillbakadraget från gatan och framför 
fanns en liten grön och blomrik täppa. 

Nästa hus var grönmålat och låg något tillbakadraget från ga
tan och ägdes också av bokbindaren Sundberg. Bokbinderiverksta
den var belägen i bottenvåningen och själv bodde Sundberg med 
sin familj i andra våningen. Bokbinderiet är nedlagt sedan många år. 

Och nu kommer vi till den sista fastigheten på Kronagatans 
norra sida: Sjöstrandska Bryggeriet eller som det senare skulle kal
las: Vänersborgs Bryggeri. Själva bryggeriet låg närmast hamnen 
och den byggnad som gränsade intill sundbergska fastigheten in
rymde kontor och bostäder. 1\garen och bryggaren Sjöstrand bodde 
här med sin familj, här är också barnen James, Ebba och Abbe 
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födda. Efter Sjöstrand hade här i tur och ordning disponenterna 
Hammar, Heljestrand, Y gge och Simonsson sin bostad. 

Bryggeriets kontors- och bostadsfastighet. Till höger skymtar sundbergska huset 

Alla dessa hus utmed Kronagatan ända från "Gröne gången" 
till hamnen är nu borta och här reser sig ett imponerande bo
stadskomplex som sträcker sig över hela kvarteret ända bort till 
Nygatan. 

l Gillets Årsskrift 1967 har HSB en annons som vi
sar en liten del av detta bostadskomplex. Bilden är 
tagen från planen framför dåvarande bryggeriets port. 

Red. 

Men vi har inte klarat av hela Kronagatans nordsida ännu. 
Vi började vår vandring i hörnet av Vallgatan och gick väs
terut. Om vi beger oss tillbaka till utgångspunkten och däri
från fortsätter österut så finner vi ett envåningshus i nordöstra 
hörnet av gatukorsningen som ägdes av en gammal fröken 
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Bild av Vänersborgs Bryggeri taget från hamnplan. 

Holmlöv. Det var ett av de få som klarade sig när staden 
år 1834 helt ödelades av brand. Det var jordgolv i lägenheten 
och eldstaden var belägen på golvet och röken gick uppåt i 
en s.k. rökstock och ut genom ett hål i taket. Kring det lilla 
huset fanns en liten trädgård där ägarinnan odlade blommor 
och andra växter. I början av detta sekel inköpte guldsmeden 
Holm fastigheten och lät reparera densamma. Under en längre 
tid bodde guldsmeden Karl Nordgren där med sin familj. Se
nare byggde billackeraren Axel Bäcklund en billackeringsverks
tad på tomten och använde bostadshuset som kontor. Sedan 
flera år är allt det gamla rivet. På tomten reser sig en modern 
byggnad som ägs av byggmästare Ivarsson, och där är både 
ingenjörskontor och 1 :e stadsdistriktsläkaren Lundströms mot
tagning jämte privatbostäder inrymda. 

Det enda hus från min barndom som ännu finns kvar av 
den gamla bebyggelsen är Kronogatan 42 som haft många ägare 
av vilka jag ej känner till alla. Numera äger glasmästare K. 
Ljungströmer det gamla huset som vetter mot Kronogatan och 
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Huset längst till vänster med gaveln mot gatan är Kronagatan 42. Här h,tde 
fru Vindahl sin lilla affär. Nästa hus ägdes av skomakaren Wennerström 
och sedan följer Kronagatan n:o 46 som ägdes av handlanden Vikström och 

längst till höger n:o 48 som ägdes av snickaren Smedberg. 

som nu användes som lagerlokal. Längre m på tomten har 
Ljungströmer byggt en glasmästeriverkstad. I det lilla huset 
mot Kronagatan hade fru Vindahl en liten affär, där hon bl.a. 
försålde bröd, karameller, sockerkringlor tidningar m.m. 

Det lilla näpna huset intill denna tomt byggdes någon gång 
under 1800-talet av en svenskamerikanare som hette Anders
son. Nästa ägare var skomakare Wennerström, vars hustru ef
ter makens frånfälle bodde kvar där med sin dotter Anna, som 
tjänstgjorde som lärarinna i stadens småskola. ·Efter bådas 
bortgång försåldes fastigheten till fröknarna Berta och Olga 
Andersson, vilka i många år förestodo Valborg Anderssons ci
garraffär i skofabrikens hus på Kungsgatan. Sista ägaren till 
Kronagatan 44 var bagare Axel Andersson, som i sin tur sålde 
den till direktör Lundqvist i Trollhättan. 
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På tomten Kronagatan 46 låg två hus; båda ägdes av hand
landen Vikström. I fastigheten åt gatan var inrymd en affär 
som tillhandahöll diverse artiklar såsom arbetskläder, strumpor, 
men även bleckkärl o.dyl. Och varje lördag brukade han torg
föra sina varor. Innanför affären bodde familjen Vikström. Sär
skilt minne har jag av huset inne på gården. Det var en bygg
nad av äldre årgång i två våningar. Vintern 1940 bodde näm
ligen min blinda morbror där. Det var ej lätt för en ensam, 
blind människa att där finna sig tillrätta då byggnaden sak
nade såväl vatten som värme. Visserligen fanns vatten i en pump 
gå gården, men under den stränga vintern 1940 frös ledningarna 
och då fick vatten bäras från grannarna som hade vattenled
ning inne i husen. Uppvärmningen av den lilla lägenheten wm 
låg i andra våningen skedde medelst en kamin och att hans 
nerver sattes på hårda prov då han hade svårt att utan syn 
klara sig i det för honom okända huset, kan man nog förstå. 
Fastigheten Kronagatan 46 försåldes sedermera till smeden August 
Johansson, som i sin tur sålde husen till sonen Arvid Jolunsson. 

I huset Kronagatan 48 bodde snickaren Smedberg med sin familj. 
Sonen I var blev folkskollärare och dottern barnmorska, båda nu
mera bosatta i Göteborg. 

Agare till de tre fastigheterna på Kronagatan 50 var typograf 
Johansson och efter hans död övertogs husen av sterbhuset. Dot
tern Ragnhild hade gått i faderns fotspår, så även hon blev typo
graf, och var förutom fru Ida Petn~, de enda kvinnor som 
utövade detta yrke inom staden. 

På tomten närmast Kronagatan 50 lät handlanden Karl Johans
son bygga ett trevånings stenhus med två affärslokaler på nedre 
botten där han själv en tid drev såväl speceri- som mjölkaffär. 
Sedermera innehades affären av två bröder Thorpenberg, bröderna 
Hellström, och fru Gerda Johansson i kompanjonskap med Gustav 
Andersson. Senare försålde Karl Johansson de både fastigheterna 
till en svenskamerikanare och sista ägaren var Gunnar Gullbrandz. 

Nu är jag kommen till hörnet av Krono- och Östergatorna. 
Hörnhuset av gammal bebyggelse har sett många goda vänersbor
gare födas och dö, och det är svårt att komma ihåg alla. Fru Ebba 
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Längst till vänster smedbergska huset och sedan följer n:o 50, tvJ hus, ägda 
av typografen Johansson, och n:o 52, ett trevJnings stenhus. Längst till höger 

Hagaboden i hörnet av Krona- och Östergatorna. 

Pettersson hade under många år en liten välskött tidnings- och 
kortvaruaffär, kallad Hagaboden, vilken övertogs av sonen Einar, 
som vid husets rivning flyttade över densamma till den nybyggda 
fastigheten Östergatan 29. 

Och här i Östra Haga vill jag avsluta denna inventering av 
mina barndomsminnen om de gamla husen och om människorna, 
som här framlevt sitt liv på denna sidan av Kronagatan och jag 
ber om överseende om ej allt är rätt antecknat. 

Agnes Svärd. 
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Gillet för 50 år sedan 

Halvord L ydells årskrönika 

1917 

Åter samlas Vänersborgs Söners Gille till årsmöte, och denna 
jul 1917 är utan tvivel en av historiens märkligaste jular. Ty lik
som hela året 1917 bjudit på ett helt och sammanhängande pano
rama av stora världshändelser, så synes denna jul och årsslutet 
framträda icke mindre storslaget, ja, bjuda på en grandiositet, 
som på världshistoriens blad kommer att föranleda den stora 
rubriken till en ny tid. 

Förra julen uttalade jag, att ställningen var sådan, att ingen 
kunde ana, huru det skulle vara nästa jul. Och säg, skulle väl nå
gon kunnat ana, att tsarismen med sitt polis- och mutvälde skulle 
vare fallen i Ryssland, att hela tsarfamiljen skulle sitta fången 
i Tobolsks närhet - ett, som vi dock nu tror milt fängelse. Skul
le någon kunnat ana, att det väldiga slaviska riket i öster skulle, 
efter en jämförelsevis lugn och även vid jämförelse ej heller så 
blodig revolution, draga andan efter västerländsk luft, skulle 
sträva att bliva en stor federation av fria stater, att vårt broder
land Finland kanske ser morgonrodnaden av en tid, fri från de 
oerhörda lidanden, varav dess hela historia utgör en obruten kedja. 

Skulle någon kunnat ana, att den tyska U-båtsblockaden av 
Englands kuster skulle komma att visa sig så omstörtande för de 
hittillsvarande världshandelsförhållandena, att världskrigets hela 
förlopp synes leda till en sådan utveckling av denna handel och 
världsdelarnas produktion, att en jordklotets federation hägrar 
vid synranden. 
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Måtte efter allt oförnuft fredsunderhandlingarna mellan Ryss
land och centralmakterna leda till en ljusare tid. 

För vårt land - som för många andra - har året medfört 
dyrtid och en knapphet på livsmedel, som är, och dess värre tro
ligen i än högre grad blir, jämförlig med nöd, kanske hungersnöd. 
Måtte ransoneringen och lyckliga omständigheter leda till bättre 
förhållanden. 

Det är en sak, som borde mycket uppmärksammas i denna tid, 
då penningvärdets fall gör sedlar och klingande mynt mindre vär
defulla än förut, och det är att vår undervisning såväl i folksko
lor som i högre bildningsanstalter inriktas på att lära vårt folk 
mera av praktisk kunskap än förut, så att individen, vare sig 
han vill stanna som grovarbetare eller strävar till en professur 
blir mera praktiskt nyttig för staten än nu. 

Kanske skall det genom kungamötet i Kristiania detta år så 
pass kraftigt inledda samförståndet mellan de nordiska länderna 
kunna verka i denna riktning, så att den ena byter ej blott varor 
med den andre utan också kynnen och lynnen till en lycklig fö
rening av olika utvecklade förmågor. 

En olycka kommer sällan ensam, säger ett gammalt erfarenhets
rön, och året 1917 medförde till allt annat en försommartorka, 
som lett till missväxt på foder- och sädesväxter, men som motvikt 
gett rätt ymnig skörd av potatis och rotfrukter och frukt. Ekol
lon och rönnbär hava alstrats i sådan mängd, att detta troligen 
aldrig hänt förr, och i kaffebristens tider hava ekollon fått er
sätta kaffebönan, så långt somliga vågat för garvsyrans skull. 

Men intet ont som inte har något gott med sig, säger ett annat 
ordspråk. Och det goda har allt eländet medfört att vi blivit 
uppmärksammade på tillvaratagandet av våra naturtillgångar och 
på ökandet av vår produktion. Denna sista sak sammanhänger med 
ett strävande, som tillhör vårt Gillets önskemål, nämligen för
sköning. Ty vad är skönt i landet. Jo, det är att berg och tasse
marker, som intet annat duga till, varda skog, och sådan mark, 
som kan odlas, varder sköna åkrar och trädgårdar. 

J ag reste i somras med ångaren N ecken till Göteborg, och vi 
hade en vådligt trevlig färd med kaptenerna Magnusson och Hell-
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qvist. Jag och ett par till skulle ned till roddregattan vid Långe
drag, och vi hade naturligtvis tagit med oss den lilla punsch och 
cognac vi kunnat få ut på bok - i sådana tider som nu är 
det nästan oförskämt att gå ombord på en ångbåt utan att ha 
litet sådant med sig att bjuda på. Den underbart vackra älvdalen 
gjorde dock på mig ett mycket vemodigt intryck, ty den består 
mest av vanvårdade betesmarker övervuxna av albuskar och an
nan oduglig vildväxa. Vemodigt, ty det allra vackraste är också det 
allra nyttigaste, och varför växa inte där millioner av fruktträd, 
åtminstone av de lättodlade körsbär- och plommonträden, och 
varför digna inte alla dessa sluttningar av gurka, melon och andra 
köksväxter eller åtminstone av välskötta betesmarker med en mil
lion ulliga och feta får på, och glänsande och filosofiska kossor. 

Nånå, det är just nu frågan om, att jag skulle börja skriva 
riktigt ordinarie i en tidning, och blir det fallet, skall ni nog få 
veta varför en hel nation av starka ynglingar, som inte önska 
högre än att komma till landet och odla sig en liten gård, i stäl
let dragas till städerna för att slå ihjäl ledsnaden med biografbesök. 

Men det vill jag säga, att körsbärsträdet eller plommonträdet 
är den lilla trädgårdstäppans naturligaste och vackraste prydnads
träd, och att just våra vänersborgska småtäppsägare borde ersätta 
sina parkträd med mera nyttiga träd. Ser ni, medlemmar i Gil
let, att jag kom in på vår egen försköningssak. Kom %åg, att 
skönhetens första villkor är praktisk nytta i sådana fall. 

Julen har varit bra med mild frost och bra is för ungdomen 
nere på Vänern. Men i dag på annandagen har det bistrat till med 
isgata och nordostvind och lätt yrväder, och i förmiddags kom 
vår egen numera vördade gilleordförande väl inpälsad till mig 
och ville ha föredragningslistan och - ja, det är så likt Ferdi
nand Hallberg - för all den del påminna mig om att jag i års
revyn skulle inskriva, att jag blivit oldboy den 26. november. 
Nåja, jag är ju inte fullt så kokett som Hjalmar, som inte V'ill bli 
äldre än 25 år och inte velat detta i snart 45 - seså - ja, nu 
fick han. 

Att jag fyllde 50 erkännes gärna, men jag tyckte allt det var 
litet obehagligt, att det skulle behöva basunas ut över land och rike. 
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Idrottsynglingarna hade allt för länge sedan låtit mig förstå, 
att jag inte längre kunde räknas till juniorerna, och jag hade allt 
också själv kommit till en om också ej så värst frivillig erkänd 
insikt om, att jag inte fullt så mödafritt berg upp och berg ner 
kan inspektera all skogsskövling, som drätselkammaren hinner 
med fortare än man kan ana. Nå, jag blev ju väldigt hedrad med 
uppvaktning av själva gillesordföranden och telegram från Gillet, 
och uppvaktningar av hantverksföreningen och idrotts- och rodd
klubbstyrelsen och tidningar och så vidare i långt perspektiv, och 
på kvällen festade alla skråna för mig här på stadshusets 50-åriga 
grund, och den 50-åriga tornhatten stod och minde om evigheten, 
och den 50-åriga järnvägens lokomotiv pepo med björkvedskalo
rier, och den 50-åriga folkskalebyggnaden fylldes av småskole
kvitter och det 50-åriga allmänna läroverkshuset av kandidatvis
het, och det 50-åriga gasverket sände restkols- och vedgas till be
lysning. Endast om min verksamhet vid den 50-åriga tekniska af
tonskolan - som kunnat komma tre skandinaviska länder till 
godo, om inte det behagat försynen sätta grisar i styrelsen - en
dast om den var det tyst. Och rätt så, skam är skam, och skam 
mot den uppväxande ungdomen, som har rätt till det bästa - ja, 
låter det inte självmedvetet - är skamligast, och inte är det värt 
att deklamera i skamvrån, saken är intressant nog utan den dek
lamationen för den, som åskådar det hela på reserverad plats. 

För övrigt tycks det ha blivit riktigt modernt att fylla 50 
och att genomgå halvsekelsminnen. Ack, det är väl ungefär 45 
år sedan som en droska förspänd med ett par väldiga pärlgrå arden
nerhästar rullade in mot Vänersborg på södra vägen. Den hade 
fått vänta vid rullbron ute vid Gropbron, men nu gick det i jämn 
och stadig lunk. Det var en vacker sommardag, med tämligen stark, 
sydlig bris. I droskans baksäte sutto ägaren och hans fru, inte 
mycket mera än 40 år, och på baksätet ett par av barnen, därav 
en liten gosse med mycket långt och fladdrande och lockigt och 
lingult hår, som just inte hölls så värst fängslat av halmhatten 
med det blå bandet, och på kuskbocken hans yngre bror ej stort 
mer än tre år och fader Johannes, som körde - inte fick nån an
nan sköta kusksysslan inte. Och de välskodda ardennrarne klam-
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pade Edsgatan fram och svängde om ner på Kungsgatan och ut 
på den nya svängbron, som nu kallas den gamla, och den ljus
lockige såg för första gången .den "stora" Dalbobron och den sto
ra sjön Vänern, och - så blåste hatten av honom, men den tryck
tes lyckligtvis av vinden mot en av stendockorna. Han fick själv 
gå ur och hämta den, och det tog lång tid, ty han skulle visa alla 
de andra den stora sjön och de "stora" bergen - ja, de "stora" 
bergen voro kala, nästan röda, men kallas nu park, vårt eget Dala
borg. 

Det v:;tr underligt för den lille linhårige att på 50-årsdagens 
förmiddag taga sin mångtusende Dalbobro och höra suset av de 
fordom kala bergens ekar, tallar och björkar. 

Det är uppfyllt, Herr Ordförande, och jag övergår till vår stad. 
Värmlandsbankens hus är färdigt och bryter den vågräta linjens 
herravälde i vår goda stad. Huset är vackert, men ser ut som en 
främling tills det får fler sådana i sällskap. 

Stora oceanångare passera båda klaff- och svängbron, och det 
blir brått med nya hamnen. 

Men vårt Gilles ärenden löpa lugnt och stadigt framåt, som de 
nämnda stödiga ardennerhästarna, och Edwin Anderson är ett fast 
stöd, som håller mycket uppe, bland annat sin egen tro på Gil
lets framtid och till allra största delen också andras förtroende 
därtill, så att gåvor tillfalla det av dess medlemmar och vänner. 

En sorg har drabbat oss, då vår medlem Knut Hemström bort
gick. Men han har vackert inskrivit sitt namn i våra böcker. Han 
älskade ett tillbakadraget liv, att från sitt Sjövik och Lockeruds 
höjder och under dess ekar skåda ut över Vassbotten, men han 
gav med gott hjärta vad han samlat åt sin födelsestad. Hans min
ne skall leva bland oss som hans gärning. 

Och härmed bör jag kanske sluta dessa rader. Må vårt Gille 
blomstra, må ardennerlunken gå. 

Vänersborg den 26. december 1917. 

Halvord Lydell. 
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ÅRSKRÖNIKA 1967 

Om man så här inledningsvis hävdar att 1967 varit ett hän
delserikt år, så kan detta naturligtvis diskuteras. Kritiska bröder, 
som märker ord och fordrar bevis, frågar sig genast: Gäller detta 
Gillet, gäller det Vänersborg och dess handlande i Trestadssam
manhang, gäller det högertrafiken eller vårt förhållande till främ
mande makter, d.v.s. svenska ishockeylandslagets sammansättning? 
Eller gäller det rentav den gule mannens kulturella framfart i det 
röda Kina? 

Ja, låt oss se. Krönikören skall försöka att referera och kom
mentera och bröderna får, efter att hört resultatet, söka svaret. 

Alltså: 
I Kina pågår som sagt någonting som kallas Kulturrevolution. 

Kulturens yttringar är många. I dagens Kina yttrar den sig så, att 
man läser i en liten röd bok och sedan man styrkt sig med lämp
liga sentenser av det bästa, stövlar man ut på gatorna i stora 
hopar och klistrar väggarna fulla med affischer. När så är gjort 
krossar man fönsterrutor på lämpliga konsulats- och ambassads
byggnader och småpinar ambassadspersonalen och dess tjänste
folk om så havas kan. 

Detta är exempel på modern kultur i ett av jordens äldsta kul
turländer. 

Ryssar och amerikanare står främst på listan över dem som 
enligt kinesernas mening behöver en kulture1l uppryckning. Rys
sarnas förbrytelse består i att deras uppfattning om världskom
munismens genomförande ej till alla delar sammanfaller med ki
nesernas. skillnaden är hårfin. 

Och amerikanarnas fel är att de inte på några villkor vill 
veta av kommunismen varken hos sig själva eller hos någon annan. 
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I stort är gränslinjerna uppdragna för detta nya religionskrig. 
Religionsförkunnare från båda lägren söker proselyter bland sva
ga själar i alla länder. Ej minst i Sverige. Den smutsiga och blo
diga sidan av detta religionskrig har vi sett i Korea och ser det 
dagligen i Vietnam. 

Religionskrig brukar tyvärr bli långvarigal 
Diktatorn Nasser, som med mer eller mindre skumma metoder 

gjort sig till arabernas talesman, tyckte att tio års fred i hans 
grannskap var mer än nog. Till den ändan lät han sina och sina 
många bundsförvanters stolta trupper med pansar, artilleri och 
andra krigska tillbehör avskära alla Israels förbindelser med om
världen. När detta var gjort förkunnade han via sina moderna 
massmedia och sina ej fullt så moderna böneutropare att nu var 
israeliternas sista stund kommen. Israels dagar som fri stat vore 
räknade. Arad vare Allah, leve hjälten Nasser. 

Tyvärr för Nasser började kriget en dag för tidigt. Ty sedan 
israeliterna fått sin dom och ingen, allra minst F N, rört ett fin
ger för att hjälpa de dödsdömda, slog Israel tillbaka. Efter fem 
dagar var kriget slut och Nasser en slagen man. Världen, som 
hållit andan, vågade andas ut, och hoppet att den löjliga hitler
kopian Nasser för alltid skulle lämna världsscenen tycktes gå 
i uppfyllelse. 

Så gick det tyvärr inte. Nasser har repat sig och med ryssar
nas hjälp borstat upp raggen, låtit avrätta något dussin av sina 
närmaste och börjat ladda upp för nästa krig. 

Aven här har de ideologiska gränserna dragits skarpa och o
barmhärtiga. Det gäller ej judendom kontra islam utan demokrati 
mot diktatur och på vilken sida stater och individer står eller 
håller på att placera sig, deklareras dagligen. 

U Thant och F N gick mycket skamfilade ur den arabisk -
israeliska kampanjen och endast tack vare den danske ordföranden 
i säkerhetsrådet kunde F N, åtminstone utåt, ge sig sken av att 
ingripa i händelserna. 

Någonting som kallats Russeltribunalen, har sammanträtt i 
Stockholm, vilket här endast skall noteras. Kommentarerna och 
ursäkterna avges av utrikesminister Torsten Nilsson vid s.k. in
formella luncher. 
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Efter denna mera internationella inblick i den mänskliga sam~ 
existensens problem, särskådar vi ett mera närliggande fenomen, 
som inte heller det är ägnat att släta ut rynkorna i brödernas 
höga pannor. 

Det gäller ohyra. En ny och för Sverige okänd art har listat 
sig in landet. Den är inte direkt farlig utan t.v. bara obehaglig 
och kallas för TV -kackerlackan. Den bosätter sig i TV-appara
ten. Hur någon levande varelse vill bos ä t ta sig i en svensk TV
apparat är obegripligt, men förklaringen ligger väl i att den hål
ler till bakom bildrutan. Ty framför rutan är ju rena eländet och 
man måste tyvärr konstatera, att TV-programmakarna lyckats 
väl i sin ambition att tvinga på svenska folket sin uppfattning, att 
hela jorden är en enda stor jämmerdal. 

Ja, här skulle man tala om en ny ohyra och så hamnar man på 
avdelningen "Tittarstorm". Förklara det den som vill. Men mera 
om ohyra nedan. 

Vi har begåvats med en länsindelningsutredning och en Dals
landsutredning. Länsutredningshistorien har redan gått till histo
rien, lagts på is, som säger. Det vill säga: begravts i stillhet. Och 
Dalslandsutredningen har, utan att få uppleva sin ettårsdag, re
dan överlevt sig själv. Detta sistnämnda må räknas till dalslän
ningarnas heder. Länsutredningen har med journalistisk snabbhet 
och fantasi utnyttjats av ELA, som till- och avsatt landshövdin
gar på löpande band, och därmed mer eller mindre medvetet satt 
komikens strålkastare på det hela. Ty det var ju inte landshöv
dingarna det gällde. Eller var det? 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att här har skickliga myg
lare varit i farten och att dupera anslagsbeviljande myndigheter 
i Sverige tycks inte höra till myglarnas svåraste uppgifter. Nå
gon frågar vad en myglare är för något. Myglaren är en ohyra 
som till skillnad från TV-kackerlackan är farlig. Mycket farlig 
t.o.m. Bl.a. för skattebetalaren. 

Från 3. september 1967 har vi högertrafik i vårt land. Om
läggningen kom enligt mångas mening minst 22 år för sent, men 
nu är den genomförd och här skall ej talas om gamla försummel
ser. Omläggningen gick perfekt. Olycksfallen i trafiken har mins-
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kat, men den stora behållningen är trots allt den nya anda, som 
åtminstone t.v. råder trafikanterna emellan. Kan denna anda un
derbyggas och förstärkas, så blir detta kanske trafikomläggningens 
stora behållning. 

Trafikomläggningen kostade pengar. Mycket pengar. Att stora 
och inflytelserika och små och amatörmässiga myglare i detta 
sammanhang hållit sig framme för att göra sig pengar eller skapa 
sig ett namn och en ställning, är obestridligt. Många människor 
känner klåda när det talas om ohyra. Bröderna får ursäkta att 
krönikören så här, bildligt talat, kliar sig offentligt. 

Ett förhållande, som kan komma att beröra oss och Trestad, 
skall här särskådas. Vänersborg-Uddevallakanalen kommer ald
rig att bli byggd har det sagts. Den passar ej in i planerna för 
den containertrafik som göteborgsrederierna m.fl. just nu håller 
på att bygga upp åt sig i Göteborgs hamn. Det var ju inte Göte
borgs hamn och dess framtid kanalutredningen skulle syssla med. 
Meningen var ju att ge människorna och företagsamheten i Dals
land, Värmland och berörda delar av Västergötland en chans att 
överleva. Och chansen ligger i billiga sjötransporter. Går Mälaren 
att hålla isfri så måste detta också gälla Vänern, som har minst 
tre veckors kortare vinter. Men försök att ordna snö- och tjäl
skadefria vägar! Kanske kanalutredarna har receptet för detta. 
Hemligstämplat får man förmoda, eftersom vägtransporter re
kommenderats. Handlar man i blindo eller under Göteborgskt 
sockentänkande? Eller, hemska tanke! Ar det därför att man vill 
göra Göteborg till länsstad för Dalsland och Västergötland. För 
att göteborgsintressena vid behov skall ha lättare att sätta sig på 
oppositionen från nämnda landskap. Detta låter odemokratiskt 
och hotfullt. 

Hotfullt låter också det som just i dagarna sagts om den kvick
silverhaltiga vänerfisken. Ej för fisken men väl för fiskarna. Yr
kesfiskarna alltså. Svenska språket har här en av sina små fällor 
om man vill uttrycka sig kort, men bröderna förstår nog meningen. 
För något år sedan skulle man inte äta ägg. Krönikören åt ägg 
och kände sig pigg och levnadsglad. På onsdagarna äter han sin 
kokta gädda med pepparrot och skirat smör, mår prima och tän-
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ker fortsätta därmed, liksom med torsdagsärtorna, som väl står 
närmast i tur att fördömas. Sedan har vi köttbullarna och kål
dolmar eller vad man nu äter på fredagarna. Krönikören kom
mer att framhärda. 

Ty meningen är ju inte att man skall svälta ihjäl därför att 
någon vetenskapsman myglat sig fram till ett levebröd. Hoppsan! 
Nu kliar det igen. 

Nabbensberg har som det sista i en rad av vänersborgska te
gelbruk upphört med sin tillverkning. Bruket var gammalt. Man 
vet att redan 1787 slogs här tegel, men förmodligen är tegeltill
verkningen i våra trakter betydligt äldre. Hur gammal vet man 
ej. Kanske detta vore något för en intresserad och forskningsvil
lig gillebroder att ägna sin fritid åt att utreda. 

UVHJ har fyllt 100 år. Jubileet inramades med en talande 
tystnad av Kungl. Järnvägsstyrelsen, av vilken man inte kan 
fordra särskilt mycket, men som åtminstone härvidlag hade det 
goda omdömet att ej ropa: "Länge leve jubilaren!" medan man 
spelade krona och klave om vilken bana som härnäst skulle läg
gas ned. 

Hushållningssällskapet i Vänersborg, som började sin verksamhet 
redan 1812, och vars betydelse för modernäringen inom länet un
der de gångna 155 åren ej nog kan värdesättas, har från 1. juli 
fått delvis nya arbetsuppgifter. Från nämnda dag övertog nämligen 
den statliga Lantbruksnämnden delar av Hushållningssällskapets 
kompetensområden och nu är att hoppas att de båda institutio
nernas arbete skall bliva lyckosamt och framgångsrikt. 

Innan det sätts punkt för denna krönika, skall noteras, att ett, 
mänskligt att döma, oslagbart rekord satts här i vår stad. Gille
brodern och stadsfullmäktiges ordförande Oscar Andersson har 
med ålderns rätt nu dragit sig tllbaka från sina många kommu
nala uppdrag. I 46 år har Oscar Andersson tillhört stadsfullmäk
tige, varav de sista 32 åren som dess ordförande. Detta torde i 
och för sig vara ett svårslaget rekord. Men det verkligt rekord
mässiga i rekordet är, att O. A. varit närvarande vid varje stads
fullmäktigesammanträde, både ordinarie och extra, under alla 
dessa 46 år! Detta tyder ej bara på en god hälsa. Det är något 
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av "Plikten framför allt" över denna enastående insats i det all
männa. Och pliktkänslan d.v.s. uppoffringarna för att utföra 
Plikten skall vi värdesätta och hedra. 

Och nu är min krönika slut och jag ber att få önska er alla, 
både närvarande och bröder på fjärran orter och i främmande 
länder allt gott. 

Vänersborg Allhelgonadags afton 1967. 

T horsten Gulz. 
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MINNESRUNOR 1967 

Bort gå de, stumma skrida de, 
en efter en, till skuggornas värld. 

G i l l e b r ö d e r. 

Under det gångna året har elva bröder gått ur tiden och lämnat tomrum i 
vår krets. Några av dem voro mycket kända män i vår stad, en av dem till
hörde Gillets styrelse och en var f.d. bisittare i styrelsen och två voro inne
havare av Gillets medalj. De voro alla redliga män som väl fyllt sitt varv 
och som hedrat den stad som sett dem födas eller sett dem fostras. 

Frisörmästaren KNUT OLSSON föddes 
Vänersborg den 23. maj 1904 och avled 
härstädes den 19. januari 1967. -Efter att 
i unga år ha kommit i frisörlära och 
grundligt lärt sig yrket öppnade han egen 
frisörsalong som han drev ända till sitt 
frånfälle. Han var en skicklig yrkesman 
och var innehavare av HantverksJöre
ningens mäsarbrev. I sångsällskapet Sjung
Sjung, som han tillhörde i närmare 40 år, 
var han under flera decennier styrelsele
damot och kassör. - Olsson inträdde i 
Gillet 1958. 
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Montören AXEL PERSSON föddes i Gö
teborg den 27. december 1910 och avled i 
Vänersborg den 19. februari 1967. - Som 
barn kom han till Vänersborg och efter 
slutad skolgång fick han anställning på 
Nabbensbergs Tegelbruk. 1941 flyttade han 
över till Saab i Trollhättan där han fort
farande var anställd vid sitt frånfälle. 
Persson var en stilla och tillbakadragen 
människa. - Han inträdde i Gillet 1957. 

Grosshandlaren VILHELM MALMSTROM 
föddes i Göteborg den 15. augusti 1901 
och avled i Vänersborg den 21. februari 
1967. - Efter slutad skolgång ägnade han 
sig åt köpmannayrket och representerade 
under 16 år firman Nilsson & Axell i 
Karlstad. Vid faderns frånfälle övertog 
han dennes urmakeriaffär i Vänersborg 
och grundade samtidigt Partiaffären Uni
versal, som på kort tid blev en av landets 
största inom sin bransch. Intresserad och 
verksam inom djurskyddet tillhörde Malm
ström under ett Hertal år styrelsen inom 
Vänersborgsortens Djurskyddsförening. 
Malmström inträdde i Gillet 1944. 



F. d. boktryckaren ERIK CARLSSON föd
des i Vänersborg den 10. oktober 1885 och 
avled härstädes den 14. april 1967. - Erik 
Carlsson började som tryckerilärling i C. 
W. Carlssons boktryckeri i Vänersborg. 
Han blev senare delägare i firman och 
var verksam där till sin pensionering. 
Carlsson var en skicklig yrkesman och ägde 
märkbara konstnärliga anlag. Inom Väners
borgs Arbetareförening var han en mång
årig och intresserad medlem. I Gillet var 
Carlsson en av de äldsta medlemmarna 
och under många år var han en av gransk
ningsmännen. Han tilldelades Gil.lets me
dalj 1967. - Carlsson inträdde i Gillet 
redan 1908. 

F. förmannan AR VID FROID föddes i 
Vänersborg den 10. januari 1897 och av
led härstädes den 28. april 19EI7. - Fröid 
började efter slutad skolgång vid A. F. 
Carlssons skofabrik där han 1943 beford
rades till förman i vilken befattning han 
kvarstod till sin pensionering 1962. Fröid 
var en duktig yrkesman som tillhörde den 
gamla stammen vid det företag han tjänade 
under hela sin verksamma tid. Hans stora 
intresse under yngre år var fotboll och 

han var under 1920-talet den samlande ledaren för Vänersborgs I.F. juniorspe
lare. Fröid inträdde i Gillet 1941. 

Åkeriägaren OTTO TROPP föddes i Vä
nersborg den 26. ecember 1906 och avled 
härstädes den 6. maj 1967. - Tropp drev 
i yngre år en bussrörelse men överlät den
na efter en tid och ägnade sig sedan åt 
en åkerirörelse. Tropp tillhörde Väners
borgs Roddklubb, där han under 20.talet 
var en av de mera uppmärksammade ak
tiva. Jakt och fiska blev vid mognare ål
der hans stora fritidsintresse. - Tropp in
trädde i Gillet 1966. 

31 



Handelsföreståndare HARR Y PETERSON 
föddes i Vänersborg den 3. januari 1901 
och avled härstädes den 17. juni 1967. -
Efter slutad skolgång fick Peterson an
ställning i den då välkända firman Arvid 
Bergströms herrekipering, från vilket före
tag han 1926 flyttade över till A.F. Carls
sons skofabrik för att bli föreståndare för 
dess skomagasin och i denna befattning 
kvarstod han till sin pensionering. Harry 
Peterson var friluftsmänniska och sportman. 
Hans stuga vid Taken var bas för ströv
åg i skog och mark och för fisketurer på 
Vänern. I Vänersborgs Simsällskap var han 

yngre år en mycket aktiv medlem. Han tillhörde Frimurareorden och var 
ämbetsman i Par Bricole, i vilket sistnämnda sällskap han under många år 
nedlade ett uppskattat arbete som föreståndare för dess teater. Inom Gillet 
var Peterson en intresserad medlem. Han tillhörde under åren 1932-49 Be
redningsnämnden och var kassafogde och styrelseledamot 1960-64. Han till
delades Gillets medalj 1965. - Peterson inträdde i Giller 1916. 
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Textilingenjören TUVE THERNQUIST 
föddes i Vänersborg den 16. juli 1899 och 
avled i Göteborg den 16. september 1967. 
- Efter studentexamen i Vänersborg 1918 
praktiserade Thernquistt vid västsvenska 
väverier samt avlade textilingenjörsexamen 
1922. Efter anställning vid olika företag 
inom textilbranschen var han från 1931 
verksam som driftsingenjör vid Kilsunds 
A-B i Borås. Thernquist nträdde i Gillet 
1919. 



Typografen HARRY NORDGREN föddes 
i Vänersborg den 17. december 1906 och 
avled i Uddevalla den 21. oktober 1967. 
- Nordgren "lärde ut" hos C. W. Carls
sons boktryckeri i Vänersborg där han se
dan var verksam i ett flertal år. Efter an
ställningar vid tryckerier i Borås, Göte
borg och Alingsås kom han till bokförlaget 
Hermes i Uddevalla där han var anställd 
vid sitt frånfälle. Nordgren var en god 
sångare och tillhörde under vänersborgsti
den sångsällskapet Sjung-Sjung. Nordgren 
inträdde i Gillet 1955. 

F. köpmannen VALTER KARLSON föd
des i Vänersborg den 18. maj 1905 och 
avled härstädes den 13.november 1967. -
Valter Karlson började sin affärsbana i 
Erik Larssons då mycket välkända sport
affär vid Edsgatan. Senare öppnade han en 
egen leksaks- och sportaffär vid torget i 
huset Drottninggatan 12, som han dock 
fick lämna då huset skulle rivas. Genom 
sitt yrke och sin läggning kom han tidigt 
i kontakt med idrotten och gjorde stora 
insatser inom olika sportområden. Rodd
sporten låg honom varmt om hjärtat och 
under en lång följd av år var han Rodd

klubbens ordförande efter att dessförinnan ha varit dess sekreterare. Han har 
tillhört Svenska Roddförbundets styrelse, var en av stiftarna av Västsvenska 
Roddalliansen, tillhörde styrelsen i Föreningen Gamla Roddare och var med 
om att bilda Vänersborgs Gymnastikförening. Sällskapet Par Bricole hade i 
honom en intresserad och mycket aktiv medlem. Trots Karlsons engagemang 
i andra föreningar och sammanslutningar var dock Gillet och dess fastighet 
hans stora intresse men kanske också hans stora bekymmer. I Gillets styrelse 
invaldes han 1949 och fick där från början åtaga sig fastighetsförvaltarens 
ansvarsfulla och krävande syssla. I denna befattning kvarstod han vid sitt 
frånfälle. Utan stora ord och åthävor skötte Valter Karlson vad som skulle 
skötas och på hans goda omdöme och handlag kunda man alltid lita. Det 
tomrum han lämnat i styrelsen känns stort. - Karlson inträdde i Gillet 1930. 
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F. bankkassören YNGVE THOMSSON 
föddes i Vänersborg den 12. augusti 1898 
och avled härstädes den 28. december 
1967. - Efter studentexamen i Vänersborg 
1918 anställdes Thomsson vid hemstadens 
Sparbank, där han blev kassör 1953 och 
tjänstgjorde i denna befattning till sin 
pensionering 1960. Han tillhörde V asalo
gen i Vänersborg, där han under m.&nga 
år var kassaförvaltare. Han var en god 
bridgespelare och representerade Väners
borgs Bridgesällskap vid många tävlingar. 
- Thomsson inträdde i Gillet 1928. 

Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders mmne. 
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Sida vid sida falla de, 

samlas allt fler och fler, 

somliga tidigt kallade, 

andra d!i sol g!itt ner. 

THORSTEN GULZ. 

skuggorna breder sig över dem, 

vilan är djup och l!ing. 

Nattliga vinden söver dem, 

susa1· sin vaggande sång. 

(Anita Hallden). 



Vänersborgs Söners Gilles 

Styrelseberättelse för år 1 967 

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse för verksamhetåret 1967, Gillets 62 arbetsår. 

Gillet har under året samlats till årsstämma den 18. april och 
till Högtidsstämma allhelgonadags afton den 3. november. 

Till den senare som ägde rum i Arbetareföreningens lilla sal 
hade 62 gillebröder infunnit sig. 

Vid högtidsstämman tilldelades en gillebroder Gillets medalj 
och elva därtill berättigade bröder erhöllo Gillets 25-årstecken. 

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats, redogjorde 1 :e Ålder
mannen för de reparationsarbeten som påbörjats i Gillets fastig
het. Vidare informeradts bröderna om styrelsens åtgärder beträf
fande användningen av A:B A. F. Carlssons Skofabriks dona
tionsmedel. Med donatorernas godkännande har ett konstverk in
köpts, delvis med ekonomisk stöd av Lions Club. Konstverket 
kommer att invigas under våren 1968. 

Högtidsstämman avslutades med att Åldermannen läste Hal
vord L ydells krönika a v år 1917, varefter bröderna samlades till 
sedvanlig måltid, som denna gång ägde rum i restaurant Koppar
grillen. Vid samkvämet efter måltiden sjöng folkskolläraren Frank 
Johnsson några av Birger Sjöbergs fridavisor, vilket livligt upp
skattades av bröderna. 

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 36:e årgång. 
Stadgar och reglementen för Vänersborgs Söners Gille, dess un
derstödsstiftelse och fonder har nytryckts med de ändringar och 
tillägg som under åren tillkommit, och tillställts bröderna till
sammans med årsskriften. 

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets 
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelser. 

Vid årets slut hade Gillet 629 medlemmar. 
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Beträffande Gillets fastighet_ med tillhörande fond hänvisas till 
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberä ttelse. 

över Gillets allmänna kassa och fonder lämnas här följande 
redogörelse: 

1. ALLMÄNNA KASSAN: 

Behållning från 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.119:68 
Medlemsavgifter för år 1967 ....... o. o •• o. 5.890:-
Medlemsavgifter för år 1966 .......... o... 20:-
Ständig medlem ........................ o. 300:-
Ränta sparkasseräkning ........ o • • • • • • • • • 311 :49 6.521 :49 

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1967 .. 
Sammanträdeskostnader ................. . 
Gåvor och uppvaktningar ............... . 
Trycksaker ............ o ••••••••••••••• o • 

Porton ... o. o ••• o •••••••••••••••••••••••• 

Diverse 

Behållning till år 1968: 
Kassa och postgiro . . . . . . . .............. . 
Innestående i bank ..................... . 

Kronor 13.641: !7 

3.000:-
443:65 
985:16 
256:65 

35:15 
142:40 

928:69 
7.849:47 

--------

4.863:01 

8.778:16 
--- -·-~- ------- --- -

Kronor 13.641:17 

2. VANERSBORGS SöNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND: 

Behållning f rån år 1966 ... o ••••••••••••••••••••••• o 

Ränta 

Kronor 

Utskylder ....................... o •••• o ••••••••••••• 

Behållning till år 1968: 
Innestående i bank ................................. . 

Kronor 

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND: 

Behållning från 1966 .......... o .................... . 

Ränta 

Kronor 
Behållning till år 1968: 
Innestående i bank ............................... . 

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERST'ODSFOND: 
Behållning från 1966 ...... o ........................ . 
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5.587:14 
324:66 

5.911:80 

13:-

5.898:80 

5.911:80 

1.222:29 
70:79 

1.293:08 

1.293:08 

2.369:50 



Ränta 

Kronor 
Behållning till år 1968: 
Innestående· i bank ............................... . 

5. HJALMAR A. LINDEDALs MINNESFOND: 

Behållning från år 1966 ........................... . 
Ränta 

Kronor 
Behållning till år 1968: 
Innestående i bank ............................... . 

6. MAJOR OSCAR WENERSTROMS UNDERSTODSFOND: 

Behållning från år 1966 ........................... . 
Ränta 

Kronor 
Julgåva ........................................... . 
Behållning till år 1968: 
Innestående i bank 

Kronor 

7. WILHELM OCH NORA MALMBERGs DONATION: 
Behållning från år 1966 ........................... . 
Ränta 

136:70 

2.506:20 

2.506:20 

6Jl91 :16 
400:34 

7.291:50 

7.291:50 

3.457:54 
195:29 

3.652:83 
100:-

3.552:83 

3.652:83 

9.996:09 
571:21 

Kronor 10.567:30 
Stipendier till elever vid stadens folkskolor 150:-
Utskylder ............................. . 35:-- 185:-

Behållning till år 1968: 
Innestående i bank ................................. . 10.382:30 

Kronor 10.567:30 

8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND: 
Behållning från år 1966 ........................... . 6.302:37 
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 150:-
Annonser i årsskriften ................. . 
Bidrag till kostnaden för årsskriften ..... . 
Ränta 

Kostnad för årsskriften ................. . 
Utskylder ............................. . 

Behållning till år 1968 : 

2.780:-
3.000:-

270:27 6.200:27 

Kronor 12.502:64 
6.543:33 

64:- 6.607:33 

Innestående i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5.895:31 

Kronor 12.502:64 
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9. LAURA OCH ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND: 
Behållning från år 1966 ........................... . 
Räntor 

Kronor 
Behå!Ining till år 1968: 
Innestående i bank ............................... . 

10. A.B. A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION: 
Behållning från år 1966 ........................... . 
Ränta 

Kronor 
Utskylder ......................................... . 
Behåtining till år 1968: 
Innestående i bank ................................. . 

Kronor 

11. NILS CARLSTRöMs DONATIONSFOND: 
Behållning från år 1966 ............................. . 
Ränta ........................................... . 

Kronor 
Utskylder ......................................... . 
Behållning till år 1968: 
Innestående i bank ................................. . 

7.245:22 
422:31 

7.667:53 

7.667:53 

24.689:91 
1.421:41 

26.111 :32 
610:-

25.501:32 

26.111:32 

5.602:94 
319:78 

5.922:72 
97:-

5.825:72 

Kronor 5.922:72 

Allmänna kassans behållning till 1968 är tillfredsställande. Bi
draget till årsskriftens tryckning och distribuering har ökat till 
3000:- kr. 

Årsskriften utsändes till medlemmarna omkring 15. oktober. 
Inom sig har styrelsen för året utsett: till 2:e ålderman och 

gilleskrivare driftschefen Thorsten Gulz och till kassafogde kam
reraren Olov J anson. 

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden varjämte 
annat samråd ägt rum. 

Vänersborg den 9. april 1968. 

THORSTEN GULZ. 

OLE THERNQUIST 
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ERIK SAHL!N. 

STEN SAHLIN. 

SVEN LIND. 

OLOV JANSON 



GRANSKNINGSBERATTELSE 

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gil
les räkenskaper och förvaltning under år 1967, få efter fullgjort 
arbete avgiva följande berättelse: 

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen 
över Gillets och dess fonders ställning är i full överensstämmelse 
med de förelagda räkenskaperna. 

Dessa äro förda med en ordning och noggrannhet som gör re
visionen till ett nöje. Kapitalbehållningen per den 31 december 
1967 å tillhopa kronor 84.592:75 har av oss kontrollerats, varvid 
den förbättrade ränteinkomsten efter obligationernas försäljning 
konstaterats. 

Då ingen anledning till anmärkning föreligger, tillstyrka vi 
full ansvarsfrihet för 1967 års förvaltning. 

Vänersborg den 11 april 1968. 

LENNART RANER. KARL-ERIK ANDERSSON. 
Granskningsmän. 

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles 
Ålderdomshems styrelseberättelse 

för år 1967. 

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem 
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1967, 
stiftelsens sextonde arbetsår. 

Räkenskaperna utvisar följande: 

VINST- OCH FÖRLUSTKONTO: 
Intäkter: 

Hyrors konto 
Räntors konto 

K o s t n a d er: 
Räntors konto ......................... . 
Arvodens konto ....................... . 
Renhållnings konto ..................... . 
Reparationers konto ..................... . 

11.448:-
183:14 11.631:14 

Kronor 11.631:14 

1.750:80 
300:-
645:90 

5.906:57 
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Försäkringsavgifters konto ............... . 
skatters konto ......................... . 

133:-
649:-

Understöds konto ................................. . 
Kapital konto (årets vinst) 

Kronor 

9.385:27 

1.950:-
295:87 

----
11.631:14 

IN- OCH UTGÅENDE BALANSKONTO: 
T i l l g !i n g a r: 1/1 31/12 

Fastighetens k:o (tax.v. 130.000:-) 105.000:- 130.000:-
Inventariers konto ..................... . 
Bank- och postgiro konto ............... . 
Kassa konto ........................... . 

100:-
1.759:22 

1:49 

100:-
8.549:91 

6:67 

Kronor 106.860:71 138.656':.58 
Skulder: 

Låne konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500:-
Kapital konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.360:71 

Kronor 106.860:71 

60.000:-
78.656:58 

138.656':58 

SYSKONEN INGEBORG OCH GOTTFRID ELIASONS DONATION: 
Behållning från år 1966 ........................... . 42.083:47 

2.399:28 Ränta 

Behållning till år 1968: 
Innestående i 
Stiftelsens lån 

bank 

Kronor 

4.482:75 
40.000:-

44.482:75 

44.482:75 

Kronor 44.482:75 

Det rum i bottenvåningen som styrelsen disponerat, har länge 
visat sig vara för litet. Styrelsen undersökte därför om outnyttjade 
vindutrymmen i fastigheten kunde omändras och inredas till loka
ler, som kunde ersätta det nuvarande styrelserummet. Efter att 
konsulterad expertis föklarat detta möjligt och sedan myndig
heterna givit sitt tillstånd att utföra erforderliga ombyggnadsar
beten, beslöt styrelsen att på vinden låta inreda arbetsrum för 
styrelsen samt arkiv och förrådsrum. Dessa arbeten har under 
året i stort sett utförts. De nya lokalerna uppfyller de krav som 
avsetts och torde för överskådlig framtid ge Gillet möjligheten 
att bl.a. ordna arkiv och bibliotek på ett ändamålsenligt sätt. 

Vid besiktning av krypkällaren i fastigheten har omfattande 
rötangrepp på källarbjälklaget konstaterats. Styrelsen har låtit 
fackman undersöka skadorna och av dessa rekommenderats att 
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snarast låta utbyta golvbjälklaget i bottenvåningen. Styrelsen 
beslutat i enlighet härmed och arbetena torde påbörjas under 
en 1968. 

har 
o va-

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande och 
sekreterare driftschefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren 
Olov Janson och till fastighetsförvaltare köpmannen Valter Karl-
son. 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden 
varjämte annat samråd ägt rum. 

Vänersborg den 9. april 1968. 

ERIK SAHLIN. 

THORSTEN GULZ. STEN SAHLIN. OLOV JANSON. 

SVEN LIND. OLE THERNQUIST 

REVISIONSBERATTELSE. 

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att 
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems rä
kenskaper och förvaltning under år 1967 få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse: 

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av 
oss genomgångna räkenskaperna. Under året har det nya taxe
ringsvärdet å 130.000:- innebärande en ökning med 25.000:
trätt i kraft, nya lån ha upptagits, varav 15.000:- från syskonen 
Eliasons Donation. Detta har möjliggjort ett omändringsarbete 
av fastighetens vindsvåning, varigenom Gillet fått lokaler och ar
kiv, vilka äro både ändamålsenliga och trevliga. 

Räkenskaperna äro förda med utomordentlig ordning och nog
grannhet. Kapitalbehållningen per den 31 december 1967, till
hopa kronor 123.139:33 har av oss kontrollerats utan anmärkning. 

Fastighetens förvaltning har skötts tillfredsställande och för
säkringen anses betryggande. 
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Då ingen anmärkning finnes tillstyrka v1 full ansvarsfrihet för 
1967 års förvaltning. 

Vänersborg den 11 april 1968. 

LENNART RANER. KARL-ERIK ANDERSSON. 
Revisorer. 

Sammanställningar 
Over Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången 

av år 1967. 

Allmänna kassan 

Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond 

Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond ..................... . 

Knut Hemströms Understödsfond ............................. . 

Hjalmar A. Lindedals Minnesfond ........................... . 

Oscar Wenerströms Understödsfond ........................... . 

Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond ................. . 

Richard Dymlings Årsskriftsfond ............................. . 

Laura och Ester Danielsons Donationsfond ................... . 

A.B. A. F. Carlssons skofabriks Donationsfond ............... . 

Nils Carlströms Donationsfond ............................... . 

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem 

Fastigheten 78.656:58 

8.778:16 

5.898:80 

1.293:08 

2.506':20 

7.291:50 

3.552:83 

10.382.30 

5.895:31 

7.667:53 

25.501:32 

5.825:72 

Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond 44.482:75 123.139:33 

Summa kronor 207.732:08 
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Årsredogörelse 

för Vänersborgs Museum 1 967 

Museet har under året besökts av 12647 personer, vilket inne
bär en viss ökning i förhållande till föregående år trots att mu
seet under nästan två månader varit stängt på gr. av reparationer. 

Besöksstatistik för 1967 

skolklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.984 
sålda biljetter, därav biljetter för utställningar ordnade 

av andra organisationer 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.510 
Medlemmar, inbjudna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.365 
Tisdagar, fri entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
studiecirklar och andra studiegrupper . . . . . . . . . . . . . . . . 711 
skoltävlingen "tippa en tolva" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Föredrag, årsmöten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 

Summa antal besökare 12.647 

Jämfört med föregående år visar antalet försålda biljetter en 
betydande ökning, vilket sannolikt beror på att två speciellt att
raktiva utställningar arrangerats nämligen Multikonst-utställningen 
och Hemslöjdsutställningen. 

Följande utställningar och arrangemang ha Mllits 

T.o.m. 1511 Jul- och nyårsutställningen "Djur och natur i vä
nersborgstrakten". I samarbete med Vänersborgskretsen av 
SNF, SFU, Vänersborg och Vänerbygdens Amatör Entomo
logiska Sällskap. 

1112-1912 Multikonstutställningen i samarbete med Göta Alvda
lens Konstförening och ABF, Vänersborg. Under veckan ar
rangerades en rad konstdebatter, filmvisningar, underhålls
aftnar m.m. 
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2612-513 Arildsgruppen konstutställning med Göta Kivdalens 
Konstförening. 

313 Föredrag av konstnären K. Ullberger, Stockholm, "Vårt be
hov av konst" i samarbete med Humanistiska Förbundet och 
Föreningen Vänersborgs Musei Vänner. 

1913-214 Riksförbundets vandringsutställning "Svensk konst i 
nord, syd, öst och väst" i samarbete med Göta Kivdalens 
Konstförening. 

4/4 Föredrag av professor Anders Enemar, "Småfågelstudier i 
Lappland" i samarbete med Föreningen Vänersborgs Musei 
Vänner. 

3014-15/5 "Modern Japansk Grafik" i samarbete med Göta Kiv
dalens Konstförening. 

2/7-5/9 Sommarutställningen "Förgiftar vi naturen". Statens 
försöksverksamhet med riksutställningar och Naturhistoriska 
Riksmuseet. 

7110-15/10 "Hundra år med Hemslöjden". Norra Kivsborgs 
slöjdförenings 1 00-årsjubileumsutställning. I samband härmed 
höll landsantikvarie Vallin ett föredrag om tradition och för

nyelse inom textilkonsten och Eric Boström, Trollhättan, genom
förde en visafton. 
22/10-29/10 "Anders Thyberg" samarbete med Göta Kivda-

lens Konstförening. 
4/11-12/11 "Carleinar Tellwe" 

lens Konstförening. 
19/11-26/11 "Värmlandskonst" 

lens Konstförening. 

samarbete med Göta Klvda-

samarbete med Göta Klvda-

3/12-13/12 "Jörgen Göransson och Alf Lundberg" 
F.o.m. 17/12 "Pehr Hasselrot, hällristningsbilder" 

Museet har också medverkat vid midsommarutställningen i Brå
landa samt vid en utställning i Falköpings museum om djuren 
kring Hornborgasjön. 

Utställningar i skyltskåpen på lasarettet och skyltningen på 
Svenska Handelsbanken har pågått i vanlig omfattning. Sparban
ken har som tidigare fått depositioner. Så har ock en del stads
och länsinstitutioner. 
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Under våren inleddes arbetena med en total nyrenovering av 
kontorslokalerna. I samband härmed utdömdes museets brand-
skyddssystem. Föreläggande ingick om insättande av ett nytt så
dant, ett mycket omfattande arbete, som tidvis tvang till stängning 
av museet. Något längre fram på året genomfördes, sedan staden 
ställt medel till förfogande härtill, en genomgripande restaure
ring och uppsnyggning av museets exteriör, något som också in
verkade på verksamheten. Hela exteriören rengjordes och m:1lades 
i ljusa färger - med grhonad sockel och gula tegelytor. Kven 
taket renoverades. Samtidigt ersattes den gamla flaggst:1ngen med 
en ny modern. 

På sensommaren tvingades sedan museet att utbyta hela sitt 
värmesystem mot ett nytt vilket bl.a. medförde en längre tids 
stängning och ett nedmonterande av stora delar av samlingarna. 
Härefter har en grundlig städning och en nyexponering varit 
nödvändiga. 

Alla dessa reparationer och renoveringar har medfört, att mu
seet nu kan presenteras i ett mer värdigt skick än tidigare, inte 
minst i förh:111ande till kringliggande moderna skolbyggnader. 
Också har förbättringarna hälsats med allmän tillfredsställelse. 

Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck har den l oktober övergått 
till annan tjänstgöring. Tiden 1 oktober - 31 december har fil. 
kand. Christian Aarsrud tjänstgjort såsom vik. landsantikvarie. 
Han tjänstgjorde dessutom som sommaramanuens 15 augusti -
30 september, under vilken tid han p:1började en orokatalogise
ring av allmogesamlingarna. Tiden 1 juli - 15 augusti tjänstgjor
de fil. mag. Göran Andolf såsom sommaramanuens. 

Konservator Eva Jonsdotter har som tidigare arbetat med mu
seets samlingar och Lödösefynden. Vaktmästare Karl Andreasson 
har även i :1r nedlagt stor möda på konservering inte minst av 
Lödösefynd. Övrig vid museet anställd personal har under året 
varit: sekreterare Wilhelm Kngermark samt arkivarbetarna Fru 
Anna Liss som omhänderhaft fotoarkivet och p:1börjat en omdis
ponering av biblioteket, fru Carin Carlstedt, som från 1 oktober 
övergått till annan verksamhet, fröken Gun Zackrisson f.o.m. 1 
juli samt Ove Crantz f.o.m. 10 oktober. 
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Från Pryo (praktisk yrkesutövning) har museet fått ett antal 
duktiga och intresserade praktikanter. 

Intendenten vid Göteborgs Etnografiska Museum, fil. lic. Karl
Erik Larsson har sammanställt en översikt över museets hela et
nografiska samling, vilken han även katalogiserat på ett mycket 
förtjänstfullt sätt. 

Forskarbesöken har sjunkit något beroende på de nämda för
hållandena. Samma sak gäller konsultationsfallen. Ett hundratal 
forskare från in- och utlandet har dock sökt sig till museet under 
året - många långväga gäster. Nämnas bör särskilt två forskare 
från Zambia, som mycket noggrant studerade de afrikanska få
gelsamlingarna. Bland andra besök kan nämnas studiegrupper 
från Tyskland och de nordiska grannländerna. En engelsk grupp 
journalister har under en dag guidats av landsantikvarien. 

Museets donatorer har varit: 

Stadsing. Arne Arodell, Trollhättan 
Fröken Ingeborg Björklunds sterbhus, Vänersborg 
Herr A. Collin, Vänersborg 
Fru M. Fahlcrantz, Vänersborg 
Fil. dr Ernst Fischer, Malmö 
Löjtnant H. Gillners, Vänersborg 
Advokat B. Landberg, Vänersborg 
Stud. Arvid Uggla, Vänersborg 
Ing. V. Ullman, Falun 
Vänersborgstraktens Amatör Entomologiska Sällskap, Vänersborg 
Vattenrättsdomare E. Weiss, Vänersborg 

Museet har också fått mottaga en rad gåvor av sin stödföre
ning - Vänföreningen och också själv genom inköp berikat sina 
samlingar. 

Styrelsen för museet har under året bestått av: 

Ordförande 

Vice ordförande 

Kassaförvaltare 
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Rektor Sune Lundgren 

Doktor Albert Grönberg 

Bankdirektör Karl Koch 



sekreterare 
till den 1/1 O 

1/10-31/12 

samt 

Suppleanter 

Revisorer 

Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck 

Fil. kand. Christian Aarsrud 

Köpman Lennart Andersson 

Läroverksadjunkt Håkan Noring 

Förste polisassistent Gunnar Peterson 

Landskamrerare Börje Skoglund 

Lektor Richard Hylbom och 

Direktör Ragnar Karneus 

Kamrer Olov Janson och 

Ekonomist Sten Aronsson 

Vänersborg januari 1968. 

SUNE LUNDGREN. 

/Sven Axel Hallbäck. 

Christian Aarsrud. 
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V.ANERSBORGS SONERS GILLES 

MEDLEMMAR 

1 9 6 7. 



MEDLEMMAR. 
Födelse- lnträ-

år desår 

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg ..... . 1894 54 
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg ..... . 1924 55 
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo .................. . 1914 55 
ALFREDSSON, Gt!STA, Försäljare, Vänersborg ............. . 1922 51 
AHLIN, Gt!RAN, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem ....... . 1944 58 
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg ............... . 1916 54 
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbirräde, Vänersborg ............. . 1923 58 
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum ..................... . 1903 57 
ALMQVIST, SVEN, Birr. överläkare, Solna ................. . 1931 46 
ALMSTRt!M, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv ....... . 1910 55 
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg ............. . 1917 60 
ANDERSSON, ALLER, skolvaktmästare, Vänersborg .. 1909 55 
'"' ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma ............. . 1917 43 
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg . . . . . ........ . 1914 54 
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg ........... . 1915 51 
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . 1909 60 
ANDERSON, FRANK, Elingeniör, Vänersborg ............... . 1914 67 
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg ... . 1897 42 
ANDERSSON, Gt!STA, Sjukhusintendent, Vänersborg ......... . 1913 41, 

ANDERSSON, Gt!STA, Sjukvårdare, Lund ................... . 1910 54 
ANDERSSON, IV AR, Köpman, Vänersborg ................. . 1918 65 
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg ............. . 1910 29 
ANDERSSON, KARL, Göteborg ........................... . 1896 45 
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ........... . 1923 58 
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg ... . 1925 53 

ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg ........... . 1945 55 
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .......... . 1930 59 
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... . 1915 53 
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg ................... . 1922 51 

*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare a~1 

gillets medalj ( 1955) .. . .. . .. .. . .. .. . .. ..... .. 1892 42 
* ANDERSSON, OSCAR, Elinstal!atör, Vänersborg ........... . 1897 38 
ANDERSSON, PER-GORAN, Köpman, Vänersborg ........... . 1936 60 

* ANDERSSON, RAGNAR, f d. Köpman, Bräckan, Frändefors .. 1919 35 
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ........... . 1918 45 
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg ..... . 1914 55 
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg 1900 61 

ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg ................... . 1906 54 
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"ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg ............. . 1901 30 
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, V:inersborg ....... . 1907 53 
ANDREEN, BER THEL, Järnhandlare, Vänersborg ........... . 1908 66 
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ..................... . 1914 66 
AR VEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg ............ . 1912 61 
ARVIDSSON, BIRGER, schaktmästare, Köping ............. . 1897 46 
AR WIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ....... . 1927 60 
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta ....................... . 1920 59 
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. . 1918 55 
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg ..................... . 1899 54 
BACK, JAN. Konditor, Vänersborg ......................... . 1934 63 
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika ............. . 1890 45 
''BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg ......... . 1885 30 
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg ............... . 1902 55 
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ............. . 1910 66 
•:·BENGTSON, HJALMAR, Personalföreståndare, Vänersborg ... . 1905 33 
BENGTSON, JAN, Konditor, Vänersborg ................... . 1943 65 
BENGTSSON, RAGNAR, f d. Linjemästare, Trollhättan ....... . 1903 55 
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................. . 1920 53 
BERG, KARL, Vänersborg ................................. . 1899 66 
BERGER, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem ... . 1943 55 
BERG ER, HARR Y, Disponent, Vänersborg ................... . 1904 54 
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien ........... . 1911 32 
''BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö ................. . 1920 43 
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg ............... . 1920 48 
•:·BERGSTROM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun ........... . 1892 26 
BERGSTRöM, BROR, Köpman, Hultsfred ................. . 1906 64 
''BERGSTROM, GUNNAR, Odont. d:r, Örebro ............. . 1906 23 
•:·BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg ....... . 1912 29 
''BERRMAN, GöSTA, Kmneslärare, Göteborg ............... . 1910 43 
BIEL, GUNNAR, sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) ....... . 1901 (24)62 
BIEL, GÖSTA, Direktör, Stocksund ......................... . 1911 46 
BJÖRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ..... . 1923 65 
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg ............. . 1927 54 
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ................. . 1929 54 
'cBJÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg ... . 1888 37 
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg ... . 1926 60 
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ..... . 1912 54 
BODEN, SIGV ARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem ... . 1923 55 
BODEN, STIG, Ingeniör, Johanneshov, ständig medlem ..... . 1914 55 
BODEN, SVEN, Ingeniör, Gislaved, ständig medlem ........... . 1918 47 
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ..................... . 1906 48 
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan ....... . 1881 50 
':·BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm NO ... . 1888 \09)32 
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Malmö ................. . 1919 54 
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BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås ............. . 1898 61 
*BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Vänersborg ........... . 1906· (07)23 
*BOGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg ................. . 1904 31 
Bl\CKSTRÖM, TORSTEN, Åkeriägare, Vänersborg ........... . 1907 54 
::-CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping ............. . 1905 30 
::·CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg ............. . 1907 30 
''CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle ................... . 1911 30 
CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla ................. . 1913 55 
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ................. . 1916 49 
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg S ............. . 1909 65 
DAFGARD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem 1939 50 
DAFGARD, HENRY, Fabrikör, Vänersborg ................. . 1903 53 
DAFGÅRD, SVEN, Köpman, Vara ......................... . 1898 53 
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken ................. . 1924 48 
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg ................... . 1918 55 
''DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg ................. . 1896 30 
DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg ..................... . 1911 55 
""DAHME, ALGOT, Amne·slärare, Uddevalla ............... . 1909 39 
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg ........... . 1911 53 
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg ....... . 1920 55 
DA VIDSSON, BIL T, Bankkamrer, Vänersborg ............... . 1938 64 
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg ............. . 1893 52 
''DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg . . . . . . . . .. 1895 21 
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö ......... . 1891 32 
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön ........... . 1898 6!) 

EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg ............... . 1900 62 
•:·EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan ................. . 1899 30 
EDLUND, HANS, Ingeniör, Göteborg ..................... . 1934 56 
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg ............. . 1903 46 
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg ......... . 1903 55 
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås ................. . 1894 48 
EK, HARALD, Överstelöjtnant, Näsbypark ................. . 1919 44 
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg . , ....................... . 1924 50 
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg ................... . 1935 65 
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan ..................... . 1916 53 
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . ....... . 1916 ,,.. 

"" 
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum ................... . 1951 65 
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma ................... . 1919 44 
::·ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg ......... . 1903 42 
''ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda ................... . 1906 30 
''ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912 30 
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg ............. . 1916 51 
':·ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm ............... . 1913 42 
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg ................. . 1943 47 
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem 1949 49 
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*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg ................. . 
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem 
ENGLUND, NILS TURE, Med. kand., Vänersborg ........... . 
ERIKSSON, ALLAN, Overpostiljon, Vänersborg ............. . 
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem 
::·ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg ............... . 
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg o o o. o. o o o. o o. o 

ERICSON, ERIC, fd. stadsträdgårdsmästare, Vänersborg o ••••• 

ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg o. o o. o o o o o o. o ••• 

ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg o. o o o o o o o o •• o o. o o o • o o o 

ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg ...... o o •••••• 

ERICKSSON, GOSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg o o o • o • o o o o 

ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg o o 

ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg o • o o o o •• o • 

ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg ..... o. o •••••••• 

::·ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg o ••••••• o ••• o ••• 

ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig 
medlem o o. o o o o o o o. o o. o o •• o o. o •••• o. o. o o o o. o o o o o •• o o 

ERICSSON, KARL, Kommunalråd, Vänersborg o •• o. o •••• o o. o. o 

ERIKSSON, OLOV, Steward,· Frändefors .. o o o •• o o o •••••••• 

ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad ............. . 
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg o o. o. o ••• o ••• o o •• o •••• 

ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .. o ••••••••••• 

ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg o. o ••• o o o. o o •••••• 

ERIKSSON, ÅKE, Frisörm:istare, Vänersborg ................. . 
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg ............. . 
F AGERSTROM, AR VID, Skofabriksarbetare, Vänersborg ....... . 
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg ..................... . 
FALK, ÅKE, Transportledare, Vänersborg ... o •••••• o •• o • o ••• o 

FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje ..................... . 
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg ........... . 
''FROBERG, GOSTA, Apotekare, Vänersborg ..... o o o o o o o.... • 

''FROID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg t ............... o •• 

FROID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg o • o •••••••• o •••• o o 

FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg o. o •• o •• o o •• o o •• o o •• 

''GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg . o o •• o ••••• o o o o o • o ••• o o o 

' 'GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg o o •••••••••• 

GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg o. o •••••• o. o ••••• o 

GEMVIK, GOSTA, Intendent, Stockholm . o o o. o o •• o. o o o •• o ••• 

GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark . o • o o o •• o ••• o •••• o o. o o 

GILLBERG, GOSTA, Köpman, Trollhättan . o •••• o. o o •••• o ••• 

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ..... o • o •• 

GLASSELL, LENNAR T, Typograf, Vänersborg o o o ••• o • o o • o ••• o 

GRANSTROM, AXEL, Direktör, Vänersborg o •••••••• o o •••••• o 

GRANSTROM, ROLAND, Röremreprenör, Vänersborg .. o •••• o 

1909 
1966 
1939 
1913 
1944 
1889 
1913 
1901 
1909 
1912 
1918 
1913 
1902 
1909 
1966 
1908 

1939 
1896 
1911 
1932 
1920 
1906 
1911 
1921 
1925 
1909 
1906 
1942 
1910 
1910 
1896 
1897 
1900 
1917 
1911 
1915 
1911 
1911 
1917 
1918 
1920 
1910 
1897 
1901 

30 
66 
47 
55 
54 
21 
46 
55 
64 
46 
66 
55 

50 
55 
66 
43 

54 
59 
57 

65 
46 
55 

55 
ss 
l, j 

67 
55 
66 
52 
67 
24 
41 
59 
56 
30 
34 
51 
47 
46 
66 
ss 
46 
54 
st 
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::·GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av 
gillets medalj (!956) ........................ . 

GRöNBERG, ALBERT, Med. dr., Vänersborg .......... . 
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Akersrunö ............... . 
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg ................. . 
GULZ, LENNART, Fil. kand., Vänersborg ................... . 
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gi/leskrivare, andre 

ålderman, innehavare av gillets medalj (1967) ......... . 
GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, li.ngelholm ......... . 
GUST AFSSON, EL VING, Representant, Vänersborg ......... . 
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ........... . 
GUST AFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ........... . 
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg ....... . 
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg ....... . 
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed ..................... . 
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed ................. . 
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar ....................... . 
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlande, Vänersborg ........... . 
HAGBORG, GÖRAN, Landskanslist, Vänersborg, ständig medlem 
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem 
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg ........... . 
::·HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, innehavare 

av gillets medalj (1957) ............................. . 
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg ..................... . 
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ........... . 
1-IALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg ............... . 
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg ................ . 
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg ................. . 
''HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem 
HANSSON, BRYNOLF, A v synare, Vänersborg ............... . 
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg ............. . 
>:·HANSSON, KNUT, Vänersborg ........................... . 
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Örebro, ständig medlem .. 
''HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg ..... . 
HARLITZ, AL VAR, Ingenjör, Vänersborg ................... . 
HARLITZ, GUNNAR, Maskintekniker, Vänersborg ........... . 
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg ............. . 
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ................... . 
*HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala ................. . 
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna ........... . 
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla ......... . 
::·HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg ............... . 
HEDEN, LASSE, schaktmästare, Borås ..................... . 
HED STRÖM, AR VID, Elektriker, Vänersborg ............... . 
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg . " ........... . 

54 

1884 07 
1895 5':1 
1932 60 
1913 44 
1939 54 

1905 28 
1932 46 
1922 65 
1935 66 
1918 55 
1932 64 
1909 55 
1919 65 
1922 66 
1922 53 
1908 30 
1941 53 
1931 52 
1912 52 

1893 16 
1912 55 
1915 66 
1925 45 
1926 45 
1904 55 
1899 28 
1924 52 
1896 48 
1889 38 
1942 57 
1878 23 
1908 66 
1940 64 
1943 64 
1905 59 
1909 42 
1901 36 
1899 55 
1907 34 
1934 57 
1904 63 
1900 55 



''HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o 
''HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o 
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg o o o o o o o . o o o . o o o o o o 
::OHELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg o o o o o o o o o .... . 
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg ... o ........... o ... o 

HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .. o o o o o o o. o o o o o o. o 

HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg ... o o o .. 
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg . o ... o .......... o . o . 
HOLM, HERBER T, Förrådsman, Vänersborg . o . o . o .. o o . o .. o o o o 
HULTGREN, GÖSTA, Ingenjör, Göteborg o .. o o o. o o o o o o o o o o o o o 
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg o o o ..... 
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg o o o o o. o o o o 
HöG BERG, PER, Disponent, Uddevalla o .. o o • o o o o ••• o o . o . o • o o 
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn . o •• o o .. o. o o o o 

IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Karlstad . o .. o . o . o .. o o o •• 

IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg o o ••••••••• o ....... o 

JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .... o. o .. o ..... . 
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg o o o. o. o o o o .. o .. o . o. o 

JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg o o .... o ....... o .. o .. 
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) . o o . o o . o. o 
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg . o o o o o o. o o. o o .. o o o o o o o 

JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ... o ••••••• o •• 

JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg kassafogde . o. o o ........ . 
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .............. o ••• 

JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg o o. o. o. o •• o o o o 
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg . o. o o o ...... o. o .. o. o 
JARN, GöSTA, Agronom, Härnösand ... o ••• o ............... o 
*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg . o ........... . 
JENNISCHE, MATS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem 
JENNISCHE, PER, Studerande, Vänersborg, ständig medlem . o 
JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem o o 

'' JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping o o . o o o o • o •• o o o 
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg ......... o 
'' JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg o o .. o o 

JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg o . o o o o o o o o o •• o o o 

' 'JOHANSSON, EMIL, fdo Köpman, Vänersborg o o o o o o o o o o. o o o 
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .. o o .... o o 
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg . o. o ... o .. o. o o .. 
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan ... . 
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg o o ... o ... o .. 
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .. o .. o .. o o o o 
JOHANSSON, GUSTA V, Boktryckare, Vänersborg o. o . o. o .. o 
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..... . 
::OJOHANSSON, HARRY, Barberare, Vänersborg ............. . 

1906 29 
1898 30 
1902 55 
1930 64 
1905 43 
1910 65 
1908 60 
1932 58 
1907 53 
1903 50 
1910 58 
1953 66 
1923 53 
1922 64 
1934 61 
1932 53 
1901 65 
1908 57 
1936 59 
1920 50 
1902 49 
1900 55 
1938 66 
1909 (30)49 
1926 58 
1895 54 
1920 55 
1927 54 
1913 30 
1941 64 
1943 64 
1947 64 
1898 26 

1907 59 
1903 30 
1912 55 
1887 19 
1920 60 
1916 58 
1899 50 
1933 66 
1946 66 
1905 53 

1904 54 
1899 30 

55 



JOHANSSON, HARR Y, Modellör, Kurnia ................... . 
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg ............... . 
•:"JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg ... . 
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ................. . 
''JOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg 
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ........... . 
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ....... . 
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg ............... . 
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .. 
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ....... . 
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ........... . 
''JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg ....... . 
•:·JOHANSSON KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg ............. . 
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg ....... . 
JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal ....... . 
'' JOHANSSON, OTTO, f d. Köpman, Mellerud ............... . 
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ..... . 
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ........... . 
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg ............. . 
JOHANSON. STURE, Redaktör, Farsta ..................... . 
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ............. . 
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg C ....... . 
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg .. 
''"]OHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg ................. . 
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna ..................... . 
JONSSON, ERIK, Vänersborg ............................. . 
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg ........... . 
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg ....... . 
JONSSON, LARS, Vänersborg .... o ••••••••••••••••••••••••• 

JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg ................. o •••• 

JONSSON, SVEN, Vänersborg ............ o ••••••••• o •••••• o 

JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .......... o • 

JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg ......................... . 
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Vänersborg ................... . 
''CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg ............ o. 
KARLSSON, BERTIL, Elinsta1Iatör, Hägersten ............... . 
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg . o •••••••••• o •• o 

CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Väners borg, ständig medlem 
''CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem ... . 
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg ......... . 
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg ......... . 
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg ............... . 
''CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig 

medlem ............. o •• o o ••••••••••••••••••• o •••••• 

*CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-
havare av gillets medalj (1957) f ..................... . 
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1910 54 
1907 60 
1891 42 
1908 44 
1900 30 
1928 65 
1918 55 
1910 55 
1923 66 
1908 66 
1927 53 
1897 28 

1910 42 
1935 59 
1885 44 
1888 25 
1905 53 
1930 65 
1902 55 
1923 57 
1937 59 
1932 67 
1894 se 
1908 34 
1930 54 
1920 46 
1912 45 
1914 66 
1960 63 
1923 45 
1956 63 
1931 65 
1909 59 
1933 65 
1878 35 
1910 58 
1914 54 
1944 47 
1904 30 
1905 38 
1911 51 

1928 60 

1897 32 

1885 08 



*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ......... . 1909 30 
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg ........... . 1917 66 
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem ............................................... . 1939 47 
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg ............... . 1952 60 
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg ............. . 1910 55 
CARLSSON, KJELL, Vänersborg ........................... . 1900 54 
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg ................. . 1908 55 
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg ................... . 1896 57 
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem 1946 47 
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg ........... . 1919 54 
•:·KARLSON, VAL TER, Köpman, Vänersborg, fastighetsförvaltare 

i gillets styrelse, gillevärd f ..................... · · .. . 1905 JO 
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg ............... . 1914 59 
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg ..................... . 1915 ss 
CARLSTRCSM, ERIK, Representant, Karlstad ............... . 1922 63 
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg ..... . 1895 60 
KIHLSTRCSM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg ....... . 1907 49 
KIHLSTRCSM, LARS GCSRAN, Banktjänsteman, Vänersborg ... . 1936 65 
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ............. . 1916 55 
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg ......... . 1913 55 
KLING, VALDEMAR. Elinstal!atör, Vänersborg ............. . 1910 55 
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg ........... . 1905 54 
KNUTSSON, LEIF, Kmneslärare, Hällbybrunn ............. . 1934 64 
KOREN, GÖSTA, Kamrer, Trollhättan ....................... . 1908 53 
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors .. 1905 6J 
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg ............. . 1914 52 
''CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..... . 1912 33 
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga ................. . 1921 63 
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ........... . 1963 63 
''LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg ................. . 1890 19 
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg ..................... . 1908 54 
LARSSON, BO, Verkmästare, Borås, ....................... . 1922 46 
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .............. . 1904 54 
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg ..................... . 1910 57 
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dalskog ..................... . 1908 62 
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg ............... . 1910 64 
LARSSON, GÖSTA, Civilingeniör, Karlskrona, ständig medlem 1936 55 
LARSSON, GÖTE, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........... . 1944 66 
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg ............... . 1912 54 
LARSSON, HERBER T, Riksdagsman, Vänersborg ............. . 1909 66 
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem ........... . 1966 66 
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta ....................... . 1908 55 
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg ....... . 1908 55 
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov ............. . 1924 56 

57 



LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen ... . 
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ......... . 
LAURELL, JOHNNY, Vänersborg ......................... . 
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg ....................... . 
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .......... o o •••••••••• 

LIND, LARS, Teknolog, Vänersborg ................. o •••••• 

LIND H, LENNAR T, Posttjänsteman, Vänersborg ............. . 
LIND, OLOV, Civilingeniör, Mönsterås . o •••••••••••••••••••• 

''LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, bisittare i styrelsen ..... . 
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg ..................... . 
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg ............... . 
•:·LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg ................. . 
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg ... . 
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg ......... . 
LJNDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö ......... . 
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ......... . 
LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vänersborg ............. . 
''LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare 

av gillets medalj (1955) ............................. . 
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg ..................... . 
LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ständig medlem ....... . 
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ................. . 
LINDGREN, GOSTA, Byggnadssnickare, Orebro ............. . 
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ..... . 
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .......... o ••••••••••• 

':·LJNDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Göteborg ............. . 
''LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad ............. . 
*LINDSTROM, ALLAN, Rektor, Lerum, ................... . 
LINDSTROM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg ......... . 
LINDSTROM, LENNAR T, Rektor, Sandviken ............. . 
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Goteborg ............. . 
•:·LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg ............. . 
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg ... . 
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) ................................. . 
•!LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön ... . 
LUNDBLAD, SiJREN, Verkmästare, Vänersborg ............. . 
LUNDBORG, BO, Operasångare, Vendelsö ................. . 
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, Ständig medlem .. 
*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen 
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg ...... o. 
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg ................. . 
LUNDGREN, ARVID, sektionschef, Enskede ............... . 
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga ............... . 
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg ............. o ••• o •• 
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1935 
1911 
1908 
1906 
1948 
1944 
1930 
1920 
1913 
1914 
1938 
1912 
1949 
1918 
1899 
1921 
1944 

1882 
1902 
1927 
1914 
1903 
1921 
1921 
1914 
1911 
1908 
1900 
1918 
1912 
1898 
1913 

1882 
1907 
1923 
1932 
1957 
1921 
1900 
1925 
1912 
1898 
1913 

57 
54 
46 
55 
54 
50 
57 
45 
40 
55 
66 
42 
S6 
62 
47 
60 
65 

05 
54 
62 
54 
55 
65 
57 
37 
.\5 

30 
51 
63 
55 
35 
55 

51 
28 
66 
66 
66 
42 
54 
42 
49 
54 
53 



LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ................. . 
''LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm ............. . 
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ..................... . 
::·LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg ............. . 
"'LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål ................... . 
LUNDIN, PER, Smderande, Vänersborg ..................... . 
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg ................. . 
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping ..... . 
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö ......................... . 
MAGNI, GöTE, Tobakshandlare, Vänersborg ............... . 
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg ............. . 
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm ......... . 
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg ....... . 
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Auktuarie, Lund ............. . 
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg ..... . 
::·MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Näsbypark ............. . 
MAGNUSSON, NILS-OLOF, Folkskollärare, Skredsvik ....... . 
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .............. o •••• o •• 

MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .. o ••• o o •• o • o o •• o o 

MALMBORG, NILS, skolvaktmästare, Lund .. o o • o o •••••••• o •• 

MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg t ......... . 
*MILI.ING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla ................ o. 
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Linköping ............... . 
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun ..................... . 
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ............. o ••• o •••• 

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg . o •••••• o • o • 

MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg ... . 
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg ....... . 
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm ... . 
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .. o ••••••••••••• 

NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .. o. o ••••••••••••••••• 

NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg o o •••••••••••• 

NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg ............... . 
NILSSON, CARL-ERIC, Bilinstruktör, Vänersborg ........... . 
NILSSON, PER GUNNAR, Linjemästare, Värnamo ......... . 
•:·NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ............... . 
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ... o ••••• o o o • o •• o o 

NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg ............. o •••••••• 

NORDEN, BO, Fil. kand., Göteborg ....................... . 
NORDBERG, JULIUS V, fd. Charkuterist ................. . 
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun ............... . 
''NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun ................... . 
''NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partilie ............. . 
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg ......... o •••••• 

NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla t .. o ••••••••••• 

1921 
1892 
1919 
1894 
1901 
1953 
1928 
1926 
1904 
1905 
1913 
1914 
1915 
1937 
1892 
1892 
1940 
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1919 
1908 
1901 
1902 
1931 
1924 
1919 
1925 
1899 
1923 
1912 
1922 
1921 
1925 
1924 
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1904 
1908 
1923 
1910 
1931 
1892 
1949 
1921 
1925 
1909 
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64 
55 
46 
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58 
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65 
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60 
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53 
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50 
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66 
61 
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59 



NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg ................. . 1901 66 
NYSTROM, BO, Aff.-biträde, Vänersborg ................... . 1944 59 
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WULF, GUNNAR, Försäljningschef, Skå o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o 

WJX.RNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg o ••••••••••••• 

WJX.RNE, OR V AR, Kontorist, Trollhättan .. o ••••••• o o o ••• o o • 

ZETTERBERG, KARL GUSTA V, Servicemontör, Vänersborg o o o o 

ZETTERBERG, SVEN, Vänersborg o o o • o • o • o o o o o o o ••• o o o o o o o • 

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .. o. o ••• o o o o o o •• o ••• 

ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg o • o • o o o o o o o o 

ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .. o •••• o o ••••••••• 

ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg . o. o •••••••••••••••••• 

ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............. . 
ÄKESSON, NILS ERIK, Major, Härnösand . o o •••••• o •• o ••• o. 

''ÅSTRtiM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg o o. o. o •• o. o. 

OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås ... o o o ••• o • o o o • o •• o ••••• 

,,. = innehavare av gillets 25-årstecken. 
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ANDREEN, ANDERS, Järnhandlande, Vänersborg ..... o ••• o 

BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg o • o o •• o ••••• o o •• o •• o •••••• 

BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ... o ••••••• o. o o o o •• o o •• o o •• o 

BERG, LARS, Vänersborg .... o •• o •••• o • o o •• o o o o o o o •••• o •••••• 

BERG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg o o • o o • o o o o • o • o ••• o • o • o 

BJX.CKSTROM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg o. o o. o •• o o o o. o •• 

BKCKSTROM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg o •••• o. o o ••• 

DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby . o o o o .. o o o o ••••• o ••• 

DAHLLtiF, MATS, Vänersborg .. o o •••••• o •••••••••••••• o • o o o 

FILIPSSON, Gt:ISTA, Snickare, Vänersborg o o o o o •• o o. o o o. o o •• 

FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg o • o o o o o ••••• o o ••••• o o o o • 

FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ... o •• o. o o o. o. o o 

FRKNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Vägtekniker, Vänersborg o o o • o o 

FRKNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda o o o •••• o o • o o • o 

FRKNDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping o o o ••• o o 

GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg o. o o o ... o o o o o o o o o ••• o ••• 

GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg o o o o o o o o. o o o o. o o o o 

HAGLIND, STURE, Studerande, Vänersborg o • o o o o o ••••• o o o • 

HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg . o o o • o • o o o • o o o ••• o 

HERMANSSON, JAN t:IRJAN, Kontorist, Vänersborg o o o. o o o. 

JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön ..... o. o o ••• o. 

JOHANSSON, MATS, Försäljare, Vänersborg o o o ••••••• o •••• o 
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KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg ........... . 1913 67 
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ................. . 1926 67 
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg ....................... . 1945 68 
LARSSON, Tjänsteman, Vänersborg ......................... . 1943 68 
LINDELL, EINAR, Studerande, Vänersborg ................. . 1948 68 
LINDELL, GUNNAR, Posttjänsteman, Vänersborg ........... . 1937 68 
LISS, PER ARNE, Vänersborg ............................. . 1940 67 
LUNDBA.CK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg ............... . 1941 67 
LÖFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg ............. . 1918 68 
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg ........... . 1914 68 
STENBERG, DAN, Kontorist, Malmö ..................... . 1941 67 
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg ............. . 1916 67 

Styrelsen är tacksam för ttppgift å personer, som bör.t kallas till med
lemmar i Gillet. 

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen 
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, 
titel, m. m. 
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SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie. 
JOHANSON, STURE, Redaktör. 
LUNDGREN, SUNE, Rektor. 
GULZ, THORSTEN, Driftchef. 



Räkenskapsgranskare. 

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare. 
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman. 

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Ersättare. 

STIFTELSEN V.ANERSBORGS St5NERS GILLES 
ÅLDERDOMSHEM 1968. 

Styrelse 
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964. 
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordförande, Sekreterare 1954. 
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964. 
KARLSON, VAL TER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949. 
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962. 
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964. 
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966. 

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Suppleant 1966. 
LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966. 

Revisorer. 
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare. 
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman. 

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Suppleant. 
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VKNERSBORGS DOTTRARS GILLE 1968. 

Styrelse 
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor. 
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor. 
SVl\.RD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare. 
PETRE-STROM, INGRID, Fru, Andra gilleskrivare. 
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde. 
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna. 
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna. 
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna. 
NORDGREN, ASTRTD, Fru, Gillevärdinna. 

AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättar". 
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare. 

Beredningsnämn d. 

ÖBERG, ALVA, Fru 
JOHANSSON, GRETA, Fru. 
ROSLIND, GUNHILD, Fru . 
.JACOBSSON, LISA, Fröken. 
NILSSON, GERD, Fru. 
AR VIDSSON, KARIN, Fru. 

SAND, ASTRID, Fru, Ersättare. 
CARLSSON, BRITA, Fru, Ersättare. 

Arkivarie. 
OBERG, ALV A, Fru. 

Siffergranskare. 
Sl\.RNER, RUTH, Fru. 
SJOGREN, STINA, Fru. 

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare. 
GULZ, GRETA, Fru, Ersättare. 

Gillet har 275 medlemmar, varav 5 ständiga. 



AKTIEBOLAGET 

AF CARLSSONS SKOFABRIK 

VÄNERSBORG 

GRUNDAD 1860 



NAR NI KAN SPARA 
NAR NI BEHDVER LÅNA 

GÅ TILL HEMORTENS 
OCH BYGDENS BANK 

SPARBANKEN 
VANERSBORG 

Vänersborg - Brålanda - Frändefors - Vargön 



SVENSKA HANDELsBANKEN 

BANKEN FOR HELA FOLKET 



SVERIGES KREDITBANK 
VÄNERSBORG 

Erbiuder Eder sina tiänster 



~ -------- ---------------------~----

! 

i 

VÄNERSBORG . 

F ö r s ä l j e r: 



KAISERBJÄLKLAGET 

R 

AB Jönsson & Claesson 
VÄNERSBORG 1 Telefon 0521/138 75 



------ ------------ --- ----- --------~ 

Wälj 

General Motors 

bilar 

OPEL 

CHEVROLET 

BEDFORD 

KVALITETSPRODUKTER 

Automobilfirman 
BRÖDERNA KARLGE AB 

Vänersborg 

Tel. 12075 

Trollhättan 

Tel. 154 01 

16501 



Ingen rök utan eld 

Ingen eld utan försäkring 

l 

ÄLYSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG 
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 16040 



ekiperar sig med 

fördel i 

BEKLÄDNADs 
AFFÄREN AB 
ETT HUS ..,_ED ULÄ.IDEH 

'-----~·-----~-----------~------------------



"Raka 
o 

sparet" 

till Er 
med 

ou a 
Ja, vi kommer direkt till Er med egen 
tankbil från vår depå här i Vänersborg 
och fyller eldningsolja. 

Genom oss får Ni rätt eldningsolja 
i rätt tid. 

T ag kontakt med oss. Ni får snabba och 
pålitliga leveranser 

SJÖSTRÖMS 
Tel. 102 54 

~~~~- ~--- ---~~--~-~ 



Vänersborg 

Rekommenderas! , 



------------- -------------~-----~-----c 

Gåvor av värde 
finner Ni hos oss. 

Vår utsökta sortering i 

------ -------------------------------~------, 

Guld- och Silverarbeten 
samt Matsilver 

ger Er tillfälle välja en värdefull 

och uppskattad gåva. 

Vänersborgs Guldsmedsaffär 
~MJ ~-~~~~~~ 

Edsgatan 18 V A'NERSBORG Tel. 102 26 



-! ·--·------- --------·-----

Gör som jag ... 
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade 
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat -
allt utmärkt redigerat. 

N i kommer o c k s å att trivas med 

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD 
- landets största varannandagstidning 



,--· . ·---------~· 

• 

R y dings 

i 
l 

i l 

Måleri AB 

VERKSTAD: 

Kronogaton 5 

Telefon 131 25 

BOSTAD: 

Telefon 115 96 

-- ------ -~-____!_ ____ ··------------~----~~---------------

Utför allt inom yrket 



- --------~-----

1 

l 

l 

~@~~~~~~~~ ~~~~[!~~il l 

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10 l 

ITil!IT JH:JOO!lml~ ~rDJ~liDIT!riDJBliT l 

Ostra vägen 37 C - T el. 166 95 

Hedmansgatan 3 - T el. l 09 15 

FÖRSTKLASSIGA 

OCH 

V ;J"LSMAKANDE 

KONDITORIVAROR 



Tänker Mi bygga en 

eget hem? 
Tagdåredan 
i dag kontakt 
med vår re
presentant! 

Skriv .. u .. r ~~~ 
ring! "'R 

Distriktschef Nils Haglind 
Kronoga t. 46 E, tel. 118 17. 

MYRESJÖ·OOW~ 
M yresjö 



Allt i TEGEL 

AB TENGGRENSTORPS 

TEGEL 

Tel. 11011 - 165 50. 



VANERSBORG 

Tel. 122 36 Tel. 125 32 

ELDNINGS
OLJOR 

GRUS 

MASKINGRÄVNING 



Välj H S B - vägen till bostad! 

Medlemsskap + insatssparande 
lägenhet med bostadsrätt 

Lägenheterna erbjudas i turordning. 

Bostadsrätten ger Er: 
MEDINFLYTANDE, när det gäller 
fastighetens förvaltning 

När det gäller bostaden - tala med 

HSB VANERSBORG 

Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 117 93 



Västkustens Fiskhall AB 

Sundsgatan 7 

Marieravägen 18 
Vargön, Fyrkanten 
Lager o. Bostad 
Kök 

Filialer: 

Telefon 105 60 

Tel. 165 58 
Tel. 20210 
Tel. 10314 
Tel. 11212 

Dagligen färsk fisk 

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER 



GRANITFIRMAN 

~aUman & 
...__,.; 

/~ 1omgren 
VANERSBORG 

~- GRAVVARDAR 
l 

stenhuggeriet tel. 113 45 



--~ ·--------·-··-------

l 

l HAR NI VATTEN 
l 
i 

Om inte ~ Ring oss! 

VATTENFRAGAN LöSES PA EN DAG 

på bästa och billigaste sätt 

om Ni har tur med våra 

NY A SNABBORRANDE MASKINER 

PUMPANLÄGGNINGAR UTFöRES 

Svensk Maskinborrning 
Tel. Trollhättan 138 92 Vänersborg 11311 



~-------------~------~-------

Kyl-
Frys
Tvättmaskiner -
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast 

hos 

•• 

LOTTAS SPARKOP 
Petersbergsvägen 37 - T el. 172 16 



lvars Korv 
TORGET VÄNERSBORG 

KVALITETSVAROR 

från 

Malmö Wienerkorvfabriks AB 



.-~ --- ---- ·-~-.. 

Ordna Edra 

TURISTRESOR 

med säker chaufför fr6n 

Vänersborgs Linjetrafik 
Kjell Carlson Tel. 149 85 Kontor - Tel. 125 93 Bostad 

BEKVÄMA TURISTBUSSAR 

FOR UPP TILL 49 PERSONER 



Philipsons har ~ilen för Er 

-

Au6i 
DET NY A NAMNET 
ATT RÄKNA MED 

l MELLANKLASSEN 

MERCEDES 

~!~~~ 
driftskostnad 

Simca 1100 

"'Bilen för begåvat folk " 

-

Vänersborg tel. 120 60 Trollhättan tel. 364 00 



-----------~ 

, Ombyggnadsarbetena 

på Gillets fastighet 

utförda av 

BYGGM. KARL KARLSSON 

LÖNNEBERGSHAGE 

TEL. 26011 



Vänersborgs 

Grävmaskiner AB 
T orstensonsgatan 12, V ÄNERSBORG 

T el. 109 98, 159 35 

Utför Grävnings- och 

schaktningsarbeten 

Uthyr Grävmaskiner, Trailers 

och Bandtraktor 



SÄTT 

PA TILLVARON MED 

TAPETER o.FA.RGER 

FRÄN 

JANSSONS TAPET & 
FÄRGHANDEL 1 

TEL. 11102 l EDSGATAN 21 VÄNERSBORG 

l 



SE BÄTTRE 
med våra glasögon 

HöR BÄTTRE 
med våra hörglasögon 

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid 
hos 

ROSLINDS OPTIK 
Legitimerad optiker 

Edsgatan 16 Vänersborg 

Kvaliletsvaror 
l LÄDER och PARFYM 

CVäskan 

tel. 142 84 

Roslinds Hörna, Vänersborg 

Tel. 113 88 



(){j;;Jerna {. Q{ 
for · 

vznnan 

HEGARDTS 
'Y( 
~ har det 

• • • • Tryck-• • • • saker • • • • • • för hemmet, • • • föreningen eller affären 
4 cKERI *V· • • ~ ~ • levereras av oss • • , • snabbt rJj (fl • •t.l.,l l:l:l • =' o • och välgjort 

!- • , • tLl 
C':l • Q. • Petres Tryckeri * * • • • • Söderg. 3 Tel. 139 40 • • • 



Andersson, Larsson & Co 
V ÄNERSBORG- Telefon 106 69, 112 69 

TRÄVAROR 

Byggnadsmaterial 

Papp, Spik, Masonite m. m. 

Eldningsoljor 

GRAND 
HOTELL 

llllllllllllllllllllllliflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Nytt 
Modernt 

Tel. 138 50 - 138 51 växel 

HYVLERI 

Snickerifabrik 

för byggnadsändamål 

Kol Koks 

Hamngatan 7 

Komfortabelt 



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de 

välklädda damernas affär, 

Spedalaffären för 

Dam- & Tonårskläder 

Klänningstyger 

RAGNAR NILSSON 
, Tel. 104 94 
1--------~----

Vänersborg 

Säj bara 
ii il 
1111 YNGVES 

det räcker 

Edsgatan 21 

1111: 

~IJ om radio eller TV krånglar -
!Il,, 

Edsgatan 20 Tel. 10311 
462 01 Vänersborg 

Drottningtorget Tel. 134 00 
461 00 Trollhättan 



~~-----~--~-----~--~~-~ ~--~--~- --~--------1 

Edsgatan 13 VÄNERSBORG Tel. 102 20 

13220 

Allt för modern inredning 

AB VANERSBORGS 

En välsorterad järnhondel 

Tel. 100 82 - 102 87 

l 



,-------~-----· 

l 
1 LUNDINS RADIO & TV 

llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Edsgatan 6 TeL 105 43 

Allt t Radio TV Musik 

Grammofoner och servzce 

Högtalaranläggningar uthyras 

GILLEBRODERN 

EKIPERAR SIG BA.ST HOS 

Lundborgs 

EDSGATAN 14 TEL 10414 



Vänersborgs Glasmästeri 
(Hellma.n & C:o) 

Affär: Verkstad och Lager: 
Edsgatan 10, Tel. 101 25 Vassbotten, Tel. ankn. 

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas, 

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m. 

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m. 

Glassliperi 

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar, 

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar, 
Konst, Hantverk, Presentartiklar. 

Thernquists 

Blomsterhand-el 

EDSGATAN 21 TELEFON 136 73 - 100 63 



VÄNERSBORGS MÅLERIAFFÄR 
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 103 41 -112 25 

Vi utför under ansvar alla slag av 

MALNINGSARBETEN 

Nybyggnader Reparationer 

Skylt- och Möbelmålning 

••• 
Försäljer: 

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER 

m. m. 

Rörledningsfirman 

B ERLANDSSON AB 
R. R. medlem 

Tel. 11085 158 50 



-~-~----~,-----

J( va litetstrycksaker 

l Bergs Tryckeri 
l 

l 
Telefon 100 02, 133 02 

1--'----,---~-------~~----,~----~--'_, ___ , ___ , ~ 

: 

HOTELL GILLET 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllll 

inrymt i 

Vänersborgs Söners Gilles hus 

Edsgatan 53 

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR 

Humana priser 

Tel. l 05 89 



Tornbergs Pappershandel 
T el. 1 01 31, 1 07 27 - Vänersborg - Edsgatan 27 

VÄLSORTERAD PAPPERsHANDEl - FOTOARTIKLAR 

O.LIVETTI 
Skriv- & Räknemaskiner 

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar 

--------·------------------

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär 
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström Tel. 10299 

rekommenderar sig 

med allt vad till 

branschen hör 

-'--~---



JOHANSOHN & PETERSSON 
103 57 VKNERSBORG 

Kontor - Utställning - Lager 

Ostra Landsvägen 

S N l C K E R l F A B R l K te l. 126 14 

Specialite: K ö K S l N R E D E N 

103 20 

TRÄVAROR- BYGGNADSMATERIAL 
PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FöNSTER 

VÄNERSBORGS ELEKTRISKA 

Edsgatan 31 

OLLE SJöSTAD 

VKNERSBORG 

Utför: Alla slag av el. installationer 

Tel. 110 66 

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp, 

dammsugare m. m. 



GeT e FRUKT 
EDSGATAN 15 - TEL. 104 72 

- Specialisten på frukt -

Alla dagsaktuella 

FRUKTER- KONSERVER- FRUKTKONSERVER 

När det gäller 

Persienner 
För rätt montering och säker service, 

anlita fackmannen 

F:a PERSIENN-TJANST 
Sandmarksgatan 16, Vänersborg Tel. 13110 

Aukt. tillverkare 



Handelsaktiebolaget 

wuco 
VÄNERSBORG 

Importör 

l?ordonsartikl. - Husvagnsartikl. 

~Fritids- och Hobbymaskiner 

SPORTPRISER 
Största sortering till låga priser 
Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken 

Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubb

standar - Dräktmärken m. m. 

Egen gravyranstalt - Snabba leveranser 

Vi ordnar även idrottsmässor, lotterier och tombolor. 

Lotterikiosker utlånas till kunder. 

Rekvirera vår katalog. 

FÖRENINGSTJÄNST i VÄNERSBORG AB 
462 00 Postfack 249 - Tel. 0521-134 61 - 17 4 61 



i 

~---~· ·----~-~---··· 

Vänersborgs Bokförings- och 

Revisionsbyrå 

Tel. 105 99 Kronogaran 20 Vänersborg 

Deklarationer Bokföringsuppdrag 

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften 

1- --------·----~------- ·-·-------------·------- ! 
! 

Välkommen till 
Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp 

med landets ledande möbelaffärer kan erbiuda Er 

bra bohag till verkligt förmånliga priser. 

Vid gamla vattentornet. 
Tel. 10573, 16573. Vänersborg 



;;;;; SUNDELIUS--1 
FöRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser, 

Fastigheter och Egendomar. 

VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar 

UPPRÄTT AR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m. 

Telefon 10090- Bost. 16974 

Edsgatan 26, Vänersborg 

A v Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare. 

Vänersborgs 
Bokhandels AB 
Etablerad 1832 

Böcker, papper, leksaker, skrivmaskiner -

även för uthyrning. 

Specia lite: 

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav 

ett flertal restupplagor. 

BOKHANDELN VID TORGET 



Thure Carlssons Cykel- & Sport 

Edsgatan 37 Tel. 117 24 

SCOOTERS VESPA 

MOPEDER: PUCH - CRESCENT 

Cyklar: CRESCENT - DBS - SUNBEAUM 

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP 

FULLSTÄNDIG SERVICE 

SAHLINS 

BOKBINDERI AB 
(etablerat 1860) 

Parti- och privatbokbinderi 

Hamngatan 5 Tel. 108 21 

VÄNERSBORG 



GÄLLER DET FOTO? 

- DÅ LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA 

POLYFOTO 
Edsgatan 31 - Tel 112 32 

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING 

KOPIERING - ALBUM - RAMAR 

DET 
BÄSTA 
AV 
GULD 

-~~l~~l~~~~ GU~: 



GILLBERGS 

TOBAKSHANDEL 
Det mesta 

av det bästa 

i branschen 

l 

Kommissionär för: 

Penninglotteriet o. 

Tipstjänst. 

C W Carlssons Eftr Boktryckeri AB 

Kyrkogatan 21 Vänersborg tel 102 H 



i 
i 
! 

l 

Tel. 10906 

Cykel- & Sportaffär 

l 
VÄNERSBORG 

1- ------------- ------------- -------- --- --

ZETTERBERGS SKOAFFÄR 
--__ - ==-== 
---~ ---~---·-------------~------

Edsgatan 29 Vänersborg Tel. 101 76 

REKOMMENDERAs 

-----------~--------------

ÄNERSBORGS 

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder 
l 
~-- /7 

ANDERSONS, 
1 

l 
l 
l 
l 

Edsgatan 17 Vänersborg Tel. 10432 

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER 
l 



l 

Allt som fordras i en välsorterad 

SPECERIAFF AR finner Ni hos 

l Sundelius Specerier 
l Sundsgatan 23 Tel. 102 98 

1-~~~-

1 

Elektriska 
installationer för belysning och kraft, 

reparationer av olla slag. 

Radio- & El- Service 
Tel. kont. 116 67, bost. 127 34 

13ehörig installationsfirma för Vänersborg med omnejd. 

~---~----~~----~--------~-~~· ---·----

i Björndahls Bokbinderi 
l 

l 
Nygatan 14 a 

l 

TEL. 1372!1 

j Rekommenderas , 

/"--~--~~--------~··----------~~~~-- -·- ~-------1 
Gaddes Sport & Vapen / 

H:::~:::~:: s:.:::h:~:~:.::~ 
1

1 

Fullständig service 

Kungsgatan 5 Tel 11612 



~------------ ------------

Berthel Andreen 
JÄRN- & MASKINAFFÄR 

Sundsgatan 23 Tel. 100 84 

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL 

Mattssons Bokhandel AB 

Residensgatan 7 Vänersborg Tel. 154 50 

BILFRAKT i Vänersborg AB 
ALLAN NILSSON 

Utför allt i lastbilstransporter, kortare såväl som längre 

Försäljare för NYNÄS Eldningsoljor 
Ordertelefon 0521 l 117 40 

Vänersborgs Cementgjuteri 

rekommenderar 

sina välkända betongvaror 



i 

! 

Vid behov av 

Väskor och Portföljer 

vänd Er till 

: Vänersborgs Läderaffär 
1---------
1 

l 
Välsorterad 

specialaffär i 

Goss- & Flickkläder 
VÄNERSBORG Affären för ungdom 

---- ---~ ------------ --- -----~-- ------- -----

Vittvätt - Stärkning - Strykning 

Special-
Tvätten AB 

Strömstad 
Tel. 119 70 

Fabrik o. kontor 
Tel Vänersborg 12755 

Lysekil 
Tel. 126 55 

' -
-- ----------- ----- ·---- -------------------- ------------- ------

PRESENTAFFA'REN I CENTRUM 
i 

-------------··-~-------




