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Västgöta regementes musikkår 
(1917 - 1927) 

Sammanställt av Lennart "Skomakarn" Olsson 
Uppgifterna är tagna ur Bo Westhalls historik Musiklivet i Vänersborg 

från 1900-talets början t.o.m. år 1950 

Regementes musikkår med trupp på marsch. l bakgrunden synes gamla Apotekshuset. 

Militärmusiken är i Sverige av garnmalt datum och harutgjort en musik
kulturell faktor av stor betydelse. I militärmusikens uppgifter ingick att 
också spela för a.llmänheten. I en statlig utredning 1916 uttalades att 
"genom ingen annan organisation med musikkulturell uppgift kan en så 
stor del av svenska befolkningen nås som genom militärmusiken". På 
1800-talet och i början av 1900-talet besöktes Vänersborg tidvis av olika 
militärmusikkårer, som gav konserter, men den 15 december 1916 bör
jade det skede i stadens historia, som kan rubriceras "Vänersborg som 
militärstad". Då förflyttades nämligen det gamla anrika Västgöta rege
mente från Axvalla hed till Vänersborg och militärmusikerna kom un-
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der ett tiotal år·att spela en betydande roll i stadens musikliv. Under 
åren 1917- 1927 gav regementsmusikkårens åtskilliga egna och med
verkade i många andra konserter i staden, ofta till förmån för välgö
rande ändamål. Militärmusikema, särskilt blåsarna, medverkade i regel 
vid orkesterkonserterna och kårens musikdirektörer- Gustaf Molander 
och efter honom Nils Wiesiaoder - fungerande som dirigenter vid or
kester- och körkonserter, Molander regelmässigt som ledare vid dåva
rande Vänersborgs Orkesterförenings konserter. 

Flera av militärmusikerna - bl a musikfanjunkarna Linden, Söder
lund, Birger Johansson och Gerhard Bergstrand samt musiksergeanten 
Nyberg - deltog också i folkskolans frivilliga musikundervisning som 
lärare och ledare av skolans gossorkester. Den stora publiken kom emel
lertid mest i kontakt med militärmusikerna när dessa under åren 1917 -
1927 på söndagarna under sommarhalvåret höll konserter i Plantaget. 
Dessa konserter blev ett stort folknöje liksom de kvällskonserter musik
kåren under flera år sommartid gav på Strömsborg, då konserterandet 
skedde från en paviljong i trädgården till glädje för flanerande väners
borgare. Sedan militärmusikerna tre sommrar - på vederbörande 
regementschefs anmodan -utan någon ersättning givit friluftskonserter 
i Plantaget, föreslog ledamoten i stadsfullmäktige, löjtnant Gillners, att 
fullmäktige skulle bevilja musikkåren ett lämpligt bidrag "såsom upp
muntran för det nöje musikkåren genom nämnda konserter bereder sta
dens invånare". Drätselkammaren tillstyrkte ett belopp av 200 kr, men 
fullmäktige beviljade 300 kr. Sedan det upplysts, att musikkåren årli
gen ämnade ge tolv friluftskonserter "och detta trots en många gånger 
ogynnsam väderlek", överlämnades i fortsättningen varje år 500 kr till 
regementschefen för att såsom gratifikation tilldelas musikkåren som, 
enligt en artikel i ELA 1923, "nästan håller på att skämma bort oss med 
friluftskonserter". Jämte dessa friluftskonserter förekom det, att musi
kerna spelade för patienterna på lasarettet och Dalbobergens sanato
rium, och jag minns, att de också medverkade vid skyttegillets s k 
bambaler i stadshusets stora sal. I Plantaget fanns före år 1918 ingen 
musikestrad. I ELA omtalades i juli samma år, att "en musikpaviljong 
har uppförts genom drätselkammarens försorg i stora Plantaget härstä
des, en åtgärd, som hälsades med bifall av i första rummet regementets 
musikkår, men även av allmänheten". Ett par veckor senare inflöt i 
samma tidning en artikel, så lydande; "Musikestraden i Plantaget är 
icke bekostad av staden utan av överskottsmedel från insamlingen för 
inköp och uppsättande av Bältesspännama. Det är alltså en gåva, för 
vilken staden har all anledning att hembära sin tacksamhet". -Det blev 
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dock tyvärr ej så många år som vänersborgarna fick höra de populära 
militännusikerna spela från musikpaviljongen. Västgöta regemente drab
bades av 1925 års nedrustningsbeslut och med utgången av år 1927 
förlorade staden sitt regemente och musikkåren upplöstes. Den nionde 
oktober sistnämnda år spelade musikkåren för sista gången i Plantaget 
Signaturen "Nemi" beskriver i ELA vänersborgarnas reaktion sålunda: 
"Det låg allvar och vemodsstämning över den tusenhövdade skara vä
nersborgare, som samlats på torget och i Plantaget Månget hjärta kom 
att darra av sorg och månget öga att fyllas av tårar". 

Västgöta regemente I 6 i Vänersborg hade under åren 1917- 1927 
regementsmusikkår som förgyllde vänersborgarna med musik
framträdande av olika slag. På den tiden fanns också flera civila musik
sammanslutningar bl.a. Musikföreningen Göta år 1898 -omkr. 1918, 
Musikkåren Skandia år 1900- 1930, Tändsticksfabrikens musikkår år 
1918 -omkr. 1928 samt Folkskolans musikkår under 1920. 

Efter nedläggning av I 6 regemente och då även regementsmusik
kåren upplöstes bildades Vänersborgs musikförening som efter någon 
tid ändrades till den fortfarande aktiva Vänersborgs stadsmusikkår. Detta 
skedde år 1928 och några av eldsjälarna från den tiden som kan nämnas 
är musikfanjunkarna Gerhard Bergstran d, August Hermansson och Bir
ger Johansson. Ett arv från regementstiden är bl.a. Musikens dag som 
firas varje år andra söndagen i maj med revelj och tapto. 

Denförsta bussen (lastbil med flak) 1921. På flaket den gästande Vänersborgs stads musikkår. l 
framsätet syssloman Gustav Högberg och chaufören Nilsson. 
l baksätet bl andra Robert Johansson och Karl Hansson, Ludvig Andersson och Gunnar BjörndaL 
Lägg märket till att bilen var kedjedriven och däcken av massivt gummi. 
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Gassmusikenframför Skomagasinet och Johnson o Kilgrens port. under Birger Johanssons ledning. 
Birger syns ej på fotot men hans musikanter är Stig Vänerstam, Arvid Johansson, Olof Öberg, 
Esse Johansson, Gösta Hansson, Urban Holmgren, "Pära" Ström, Reinhold Göthberg. 

Folkskolans musikkår (1920 - 30-talet) 
Denna g ossorkester fanns i varje fall under 20- och 30-talen. Det var en 
blåsorkester men även utbildning på stråkar förekom och skolan hade 
tidvis ett stråkkapelL Orkestern gav och medverkade vid konserter i 
och utanför Vänersborg, bl. a i Vargön, Trollhättan och Uddevalla. Le
dare för gassorkestern var olika musiker vid Västgöta regemente, bl. a 
musikfanjunkarna Liden, Söderlund, Birger Johansson och Gerhard 
Bergstrand samt musiksergeanten Nyberg. Under sina energiska ledare 
gjorde orkestern uppmärksammade framsteg. 

1925 6/4 i arbetareföreningen: Konsert av Vänersborgs folkskolas 
gossorkester. Recension: Pojkarna spelade bl.a. Södermans "Ett bond
bröllop" så att "det skulle gjort sig på vilken förnäm konsert som helst". 
Gossarnas framsteg länder de båda musikledarna, fanjunkare Johans
son och sergeant Nyberg till berömmelse. 

Musikkåren Skandia (omkring 1900 - 1930) 
Kåren - en blåsorkester - bildades omkring 1900 och upplöstes 1930. 
Medlemmarna var bl. a Karl Boden, Herbert N orlin, Einar Storm, Oskar 
Storm, Johan Olsson, Knut Spetz, Karl Nilsson, Ernst Salin och Oskar 
Johansson. 
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Tändsticksfabrikens musikkår (1918 - omkr. 1928) 
Denna kår- en blåsorkester- bildades 1918 och upplöstes sannolikt i 
och med stadsmusikkårens bildande 1928. Några av mediernarna var, 
enligt uppgift, bröderna Johan och Knut Pettersson, Sigfrid Preutz och 
järnvägstjänstemannen Richard Larsson. De olika musikföreningarna 
kämpade också med ekonomiska svårigheter. Det dröjde länge - ända 
till 1928 - innan Vänersborgs stad första gången engagerade sig i 
musikverksamheten, 

Vänersborgs stadsmusikkår (1928 - ) 
"Reveljen dånade genom Vänersborgs gator Kristi himmelsfårdsdag vid 
åttatiden. Det var den- vi vågar hoppas- nybildade musikkåren, vilken, 
ett 30-tal man stark, ställde upp utanför ordenshuset vid Vallgatan. Vä
gen togs genom staden och stora människomassor voro i rörelse. Kå
rens första framträdande blev en mycket stor överraskning, ett lysande 
resultat. Vi känna oss förvissade om att den rent pekuniära uppmuntran 
som musikkåren inte kan reda sig utan, skall kunna lämnas i någon 

Vänersborgs Stadsmusikkilr vid en J:a maj demonstration 1932. 
Där ser vi bl.a. Henrry Johansson, Karl Herbert Schelin, Ludvig Anderson "Sti3va", Karl Boden, 
Knut Spetz, Oskar Johansson, Gunnar Andersson, Jörgen Hansson "luva", Birger Johansson 
syns i svart kubb. Polisen är Oskar Sundelius. Märk Strörnerska fastigheten i bakgrunden. 
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form." Detta citat är hämtat ur en artikel i ELA för den 19 maj 1928. 
Artikelförfattarens förhoppning om en blivande musikkår kom icke 
heller på skam. Några dagar före Kristi himmelsfärdsdag hade på ini
tiativ av dåvarande musikfanjunkare Gerhard Bergstrand i tidningen 
intagits ett upprop till inom staden bosatta musiker att samlas i ordens
huset vid Vallgatan för att diskutera bildandet av en stadens egen mu
sikkår. Kallelsen hörsammades av ett antal medlemmar i 
Tändsticksfabrikens musikkår, Musikföreningen Skandia, Musik
föreningen Lyran i Vargön och f d fast anställda musiker vid Västgöta 
regementes musikkår, och efter en generalrepetition på Holmängen, som 
-enligt en protokollsanteckning- utföll "till relativ belåtenhet", före
togs Kristi himmelsfärdsdag ovannämnda marsch genom staden, varef
ter "en kort vårkonsert" avhölls i Plantaget. Söndagen den tionde juni 
1928 spelade musikanterna vid en friluftsfest i Dalaborg under ledning 
av musikfanjunkaren Bergstrand, och vänersborgarna hade, enligt tid
ningen, "den numera så sällsynta glädjen att få njuta av verkligt god 
hornmusik, vilket ej inträffat här sedan den sorgliga dagen, då Västgöta 
regemente för sista gången troppade sin fana". Friluftskonserten i Dala
borg hade, genom frivillig kollekt, gett ett startkapital på 99 kronor, och 
den 12 juni 1928 beslöt musikerna vid ett möte i Vallgatelogen att bilda 
en musikkår med namnet "Vänersborgs Musikförening". 

Till medlemmar i styrelsen utsågs Karl Boden, Karl Hansson och 
Kurt Lindberg och som föreningens ledare musikfanjunkaren August 
Hermansson. Musikföreningen fick redan samma år 40 medlemmar. 
Efter någon tid ändrades föreningens namn till "Vänersborgs stads
musikkår". Enligt stadgama är kåren "en opolitisk sammanslutning av 
huvudsakligast amatörmusiker från Vänersborg med omnejd" och kå
rens uppgift "att tillvarataga och främja musikintresset såväl bland de i 
orten boende musikerna som och hos allmänheten". Stadgarna anger 
också, att kåren " i förekommande fall skall bistå med musik i den mån 
av staden eller annorstädes så påkallas". Den 28 juni 1928 hölls en för
sta ordinarie repetition under Hermanssons ledning, samma år erhöll 
kåren ett bidrag av staden på 500 kronor på villkor att år 1929 tio kon
serter skulle ges i stadens Plantage, och sistnämnda år påbörjades också 
de friluftskonserter i Plan taget, som sedan under så många år glatt vän
ersborgarna. Förutom dessa med staden avtalade friluftskonserter har 
musikkåren, enligt åtagande, spelat på olika högtidsdagar- Kristi him
melsfärdsdag, Svenska Flaggans dag, julaftonmm-årligen dessutom 
givetvis egna konserter och medverkan vid konserter även på ett flertal 
orter utanför Vänersborg, givit konserter för välgörande ändamål och 
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spelat vid stadens olika vårdinrättningar. Vidare har kåren medverkat 
vid av ideella organisationer anordnade sammankomster och fest
arrangemang av olika slag. Fr o m år 1937 har kåren årligen i maj månad 
anordnat "Musikens dag" i Vänersborg. Enligt en protokollsanteckning 
hade musikkåren redan efter de första tio åren inövat 66 marscher, 13 
uvertyrer, 42 valser, 51 fantasier, potpurrier och sviter samt 89 di v, andra 
musikstycken, och repertoaren uppgick år 1948 till 800 olika 
musiknummer. Antalet aktiva medlemmar utgör numera ett 30-tal och 
dessutom har musikkåren åtskilliga elever. År 1949 anslöt sig kåren till 
Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar. Trots ibland ogynnsamma 
omständigheter- bl a svårigheten att hålla samman en kår av amatör
musiker- kan vår populära stadsmusikkår efter ett intresserat och mål
medvetet arbete nu se tillbaka på 70 -årig värdefull och mycket upp
skattad insats i stadens musikliv. 

Kristi himmelfärdsdag år 1928. Upptakten till Vänersborgs Stadsmusikkår. På fotot ses bl.a. 
Fanjunkare August Hermansson, fanjunkare Gerhard Berg strand, fanjunkare Birger Johansson 
samt Gunnar Amgård, Karl Hansson, Rickard Larsson, Karl Nilsson, Oskar Johansson, Johan 
Olsson, Johan Lindgren, Ludvig "Stova" Andersson, Ernst Hägnefors, Knut Spetz, Karl Boden, 
Lindgren och Storm. 
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1928 l 0/6 i Dalaborg: Friluftskonsert av Vänersborgs nybildade 
musikkår, 30 man stark, under musikfanjunkare Bergstrands ledning. 

1928 27/11 i arbetareföreningen: 
Stadsmusikkåren. 
Recension: En glansfylld konsert De båda för tillfället sammanslagna 

köerna v oro c:a 40 man. Vänersborg är tämligen fattigt på vackra mans
röster och bristen märks kanske en smula då och då. Så även denna 
gång. Men det finns sångarglädje och villighet att åstadkomma gott re
sultat. stadsmusikkåren går raskt framåt från klarhet till klarhet. Musik 
fanj. A. Hermanson hade heder av sina gossar och sig själv. 

1930 26/8 i Plantage t: Konsert till förmån för musik- och sångledaren 
A.F. Lindgren av stadsmusikkåren under ledn. av musikfanjunkare A. 
Hermansson. Dessutom av "stadens sångare"- 50 man- under ledning 
av Albin Andersson. 

Recension: Stadsmusiken, om den får leva och ha hälsan, står snart 
på samma höga plan som regementets musikkår. Kåren spelade så det 
var en lust och glädje att höra. 

1930 26/11 i Folkets hus: Konsert av stadsmusikkåren och Svea 
Dafgård inför fåtalig publik med ett, enl. tidningen, "synnerligen vack
ert och väl valt program". Svea D. ackompanjerades av Aina Nygren. 

Recension: Ett synnerligen beklagligt faktum, att vänersborgarna så 
litet förstår att uppskatta sin stadsmusikkårs verksamhet. Vid konserten 
fick man ett storartat intryck av den samspelthet och goda nyanserings
förmågan kåren besitter. Svea D. sjöng till utsökt ackompanjemang av 
A.N. ett synnerligen vackert och väl valt program, i vilket sångerskans 
mjuka och omfångsrika stämma fullständigt kom till sin rätt. 

1930 Juldagen i Folkets hus: Konsert av stadsmusikkåren och Svea 
Dafgård; vid pianot Aina Nygren. 

1932 25/3 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren; diri
gent musikfanj. A. Hermansson. 

Recension: Välfylld lokal. "Det är rent förunderligt vad kåren segt 
och målmedvetet arbetar sig fram. Många motigheter har den haft, men 
modet sviker inte gärna den som begåvats med den rätta musikaliska 
andan, och den äger våra duktiga stadsmusikanter i rikt mått". Konser
ten gav klart bevis för att kåren numera är mäktig "kräver vilka saker 
som helst". Programmet upptog bl.a uvertyren till Lätta kavalleriet, en 
fantasi ur Tosca och melodier ur Fridas visor. Till sist Västgöta 
regementes marsch. 

1933 28/2 i Folkets hus: Konsert av stadsmusikkåren till förmån för 
de arbetslösa. 
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Recension i Länstidn. (Argo): Konsert mycket givande ur musika
lisk synpunkt. Publiken tyvärr fåtalig. 

193314/4 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsusikkåren. Dir.: Aug. 
Hermansson. 

Recension: Musikkåren besitter numera en skicklighet som är be
undransvärd. Man spelade bl.a. Griegs marsch ur Sigurd Jorsalafar, 
festuvertyr ur Keler-Belas "Tempelinvigning", uvertyren till "Niim
bergerdockan" och ett potpurri över finska folkvisor. Fanjunkare Jo
hansson spelade zylophonsolo. 

1934 30/3 i arbetareföreningen: Konsert av stadsmusikkåren under 
fanjunkare A. Hemansson. 

Långfredagen i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren. 
Första Långfredaskonserten. 

1936 6/4 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren. 
1937 26/1 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren. 
Recension: Kåren har en omfattande repertoar med utdrag ur operor, 

marscher, uvertyrer m. m. Konserten fick ett i allo utmärkt framförande. 
Kåren var i högsta form och programmet av det verkligt populära sla
get. 

28/11 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren. 
Recension: En lyckad konsert. Synd att publiken ej var talrikare. Folk 

tycker förstås att det är bekvämare att sitta hemma vid högtalare och 
hörlurar. 

28/10 i kyrkan: Konsert av Sångsällskapet Sjung-Sjung, Vänersborgs 
Orkesterförening och Stadsmusikkåren. Dirigent: Erik Alvin, Åke 
Bågenholm och Aug. Hermansson. 

Recension i Länstidn: Vänersborg är på väg att bli en musikstad av 
rang. Aldrig tidigare- åtminstone under de sista tio åren- har den saken 
manifesterats så tydligt som vid denna konsert, då stadens tre främsta 
sammanslutningar gemensamt stodo för en konstnjutning av fullödigaste 
slag. Det vokala inslaget har sällan klingat fulltonigare. Sjung-Sjung 
står på höjden av sitt bästa kunnande just nu. Både orkesterföreningen 
och stadsmusikkåren gjorde vad man väntat och lite till. Den stora över
raskningen var, trots allt, orkesterföreningens framträdande. Att i vår 
lilla stad få ihop en stor orkester är bara det ett konststycke, så mycket 
mera som man så gott som uteslutande är hänvisad till rekrytering bland 
amatörer. Bågenholm och hans musiker äro värda en honnör för sitt 
uppoffrande arbete att hålla fru Musicas fana högt. 

1939 17112 i arbetareföreningen: Matine till förmån för svenska 
neutralitetsvakten. Medv.: Stadsmusikkåren, Gunnar Hjorth och Hen-
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ning Almqvist samt "Kvartetten Chorus". 
Recension: Hjorth och Almqvist sjöng gluntar och kvartetten Ch o rus 

gav en kabaretföreställning. 
Fåtalig publik. 
1940 22/3 i Arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren. 

B~hållnihgen d~las' nielian 

. väner~borgs luftvärn 
' :~ och · 

S1ad$'inusikkåren. 
::., Iri~äde l::- kr> , 

~,... ' _.· .:~· . 

å 
Stadshotellets FestvåDing 

. lördagen den ~6 mal"S kl. 21---1. 

Inh-äde l kr. + skatt (1:30) . 
VANEBSBORGS 

STADSMUSIKltAR. 

Recension: Förnämliga prestationer. Gunnar Hjorth, "vår egen Joel 
Berglund, sjöng". 

1941 11/4 i Arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren. Dir.: 
Musikfanjunkare Aug. Hermansson. 

Recension: En glansfull konsert. Populära äro våra musikanter även 
om tillslutningen vid deras inomhuskonserter skenbart vittnar om mot
satsen. 

31110 på teatern: Populärkonsert. Medv.: Erik Alvin, kammarmusi
ker Willy Debes, musikfanjunkare August Hermansson, konsertsångare 
Karl Rodosi, Guido Vecchi, en manskör om l 00 personer, Vänersborgs 
Orkesterförening och Stadsmusikkåren. 

Recension: W.D. spelade fagott- urstyvt- och R. hade en tjusande 
röst. Andreas Rombergs Barnsymfoni anförde Vecchi, liksom de andra 
lekkamraterna barbent, i sjömansdress och nedkippade strumpor. Undra 
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på om man hade roligt. Gunnar Hjorth debuterade som Vänersborgs 
Sven Lilja och allsången ljöd praktfull. 

1944 22/11 i kyrkan: Vänersborgs musikförenings andra abon
nemangskonsert säsongen 44-45. Medv.: Vänersborgs Orkesterfören
ing, stadsmusikkåren och en blandad kör om 75 personer under led
ningen av Erik Al vin. Program bl. a. Al vins "Bach", "Nattvardsmusik" 
och körverket "Staden". 

Recension: Så gott som fullsatt kyrka. Al vins vackra musik efterläm
nade verkligen ett starkt och bestående minne. 

1946 8/12 i Folkets hus: Konsert av Stadsmusikkåren. Dirigent: mu
sik fanjunkare A.Mossberg. 

På initiativ av försvarsområdesbefälhavaren för Fo 34, översten Sö
ren Tilly, iklädde sig Vänersborgs stadsmusikkår i slutet av 1950-talet 
även hemvärnets uniform för att kunna uppträda som Hemvärnets mu
sikkår, Vänersborg. 

Vänersborgs hemvärnsmusikkår har gjort framträdande vid 
hemvärnets större övningar, adventsvesprar samt med konserter vid FBU 
kursgård, Källviken. Härutöveruppträder kåren på Nationaldagen varje 
år och vid olika idrottssammanhan g. Kåren har också vid ett par tillfäl
len deltagit vid soldaterinran samt gjort spelningar för Bohus bataljon. 
Hemvärnskåren har 1984 gjort en Högvaktsspelning som kröntes med 
beröm. 

Hermansson, August f 187 4 

Musikfanjunkare. H. böljade sin bana som musiker redan i 14-årsåldem 
i en hornmusikkår i Tierp. Fick sin första militäranställning 1894 vid 
Vaxholms artillerikår men efter två år övergick han till Västgöta rege
mente, då på Axvalla, för att senare följa med till Vbg när regementet 
flyttade dit, 1907 spelade han i Sthlms konsertförening. Åren 1908 -15 
uppehöll han musikdirektörstjänsten vid Västgöta regemente, 1908 -
14 tillhörde han också Göteborgs symfoniorkester som tubist Mest känd 
i Vänersborg, Trollhättan och trakten däromkring har H. blivit genom 
mångårigt högt förtjänt ledarskap för olika amatörmusikkårer i Väners
borg, Trollhättan, Sjuntorp m.fl. orter och deras konstnärliga standard 
har huvudsakligen varit hans förtjänst. 
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vid 

?} u b deum skon seri 
lördagen den 26 sept. 1953 kl. 18.30 

å Vänersborgs Teater 

Avd. l. 

Dirigent GERHARD BERGSTRAND 

Lustspel Ouverture ............................. . K. Bila 

Zigeunerliebe Walzer ......................... .. F. Lehdr 

Den lille bysmeden Polka intermezzo G. Bergstrand 
(Solist Sören Johansson 11 år) 

Jubileumsmarsch ................................. G. Bergstrand 

Avd. Il. 
Dirigent GUSTAV HAMMAR 

Suite Balett ....................................... .. 
Entree Mazurka 
Pissicatti 
Valse Lente 
Largo 
Final Galopp 

C. Popy 

Landkending...... ...... ...... ... ...... ...... ......... E. Grieg 
(Solist Gerhard Bergstrand) 

l 
l 
i 
i 
i 

l 
t Strö lite rosor.............................. arr. E. Andersson 

i Delad glädje. Polka för två klarinetter S. jackobsson 

I
~ (Solister Bengt A. Johansson o. Curt Swanström) t 

:i ltalia Marsch ...... ...... ...... ...... ...... .. ... ... S. Rydberg . . :... ................................................................. , ........................ ..: 
CARLSSONS EHR VÄNERSBORG 



Vid sin Eriksgata 1951, samspråkar Konung Gustav Adolfmed stadsmusikkårens ledare August 
Hermansson. 

Från vänster Gunnar Arngård, Birger Johansson, Karl Nilsson, Ernst Magnus Hurtig, Sven 
Åkerfeldt, Bengt-Arne Johansson, Kenneth Karlsson, Lasse Larsson, Bo Lundborg, Bengt Sthare, 
Karl Boden. 
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Birger Johanssons pojkar där man kan urskilja: Kjell Nilsson, RolfGillberg, Kurt Andersson, Åke 
Fagerström, Kent Arnilstam, Ingemar Hasse/lind, Sören Johansson. 1953. 

Tillförmånför Barnens dag såldes ett vykortföreställande Vänersborgs Folkskolors Musikkår i 
nya uniformer. Mitt bland alla musikerpojkarna sitter läraren Birger Johansson. 1955. 
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De flesta musikkårer brukar ha en sextett som spelar brunnsmusik vid olika evenemang. Några 
gånger under 1970 -talet bildade Vänersborgs stadsmusikkår detfortfarande aktuella Wenerblecket. 
Här sitta några av medlemmarna med Skräcklestugan i bakgrunden, i uniform modell Ä. 
Från vänster Karl-Erik Svensson bas, Ernst Olsson basun, Kurt Andersson basun, Arne Olsson 
horn, Kjell Berntsson trumpet, Åke Fagerström trumpet. På trummor längst bak syns Håkan 
Thunberg. Birger Sjöbergspelen 1980. 

Musikens dag. På Norra Klinikerna i Konsert. 
Erik Larsson, Lennart Olsson, Axel och Sven Åkerfeldt trumsektionen. 

17 



Vänersborgs stadsmusikkårs trum ochjlöjtki1r bildades 1996 och har därefter gjortflera bejublade 
framträdande. l februari 1997. Bandy-VM: En stor föreställning med Konung, Landshövding och 
fullsatt isstadion i strålande sol. Trumki1ren gjorde en fin insats på isen och hälsade Kungligt. Alla 
som har uttalat sig om Trumki1rens framträdande tyckte det var ypperligt. 

350 års Jubileet i Vänersborg den 6 juni 1994. Vissa högtidliga cermonier förekom. Bl.a fick 
stadsmusikkårens fanbärare Nils Nilsson taga emot en fana till kåren ur Carl XVI Gustafs hand. 
I talarstolen bevakar kommunfullmäktiges ordförande Börje Wiberud överlämnandet. 
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Högvaktsspelning 30-31 maj 1984. På väg uppför slottsbacken Stockholm. Hemvärnstrumslagare 
Jack Brennelid. Första radenfrån vänster Stefan Wiktorsson, Ingrid Gustavsson, Sven Söderlund, 
Katarina Lidre, Ingemar Hasse/lind. 

Lennart "Skomakarn" Olssonfödd 1928 i Blåsut, Vänersborg. 
Avslutad skolgång i folkskola och läroverk, och efter jobb på 
några olika arbetsplatser inom staden, anställd 1951 på TELl, 
Vänersborg. 
1958 - 1976 vid Televerkstadens stationsbyggnadsavdelning, 
Nynäshamn som resemontör och arbetsledare. 

19 





Politiker stjälper - och hjälper 
av Arne Kärvling 

Under mina fyra decennier som journalist i Väners borg, har det ibland 
kommit frågor från intresserade människor om vad som egentligen hände 
i det som syntes hända. Det är ju så, att när man står mitt uppe i händel
semas centrum, så kan det beroende av olika orsaker vara svårt, ja, 
omöjligt att ge information om allt som har hänt, eller som planeras 
hända. Det gäller då för kommun, företag och människor helt avgö
rande beslut. 

I början av 1980-talet drabbades världens stålindustri av en kraftig 
nedgång, och International Iron And Steel Institute sände ut allvarliga 
varningssignaler. Jag gjorde i november 1982 en intervju med dåva
rande VD Stig Tjemström vid Vargön Alloys, vars kunder ju var och är 
stålverken, om läget för företaget. Han underströk kraftigt, att den lång
siktiga bedömningen inte visade tecken på någon uppgång. Läget var 
allvarligt. 

Intervjun hann inte publiceras förrän ett ännu värre hot mot företaget 
blev känt. Företaget SwedeChrome - ägare SKF Steel - planerade att i 
samarbete med bland andra Malmö kommun uppföra en ny anläggning 
för tillverkning av ferrokrom enligt den så kallade Plasmachrom
eprocessen. Det var kommunalrådet Nils Yngvesson, Hans Cavalli
Björkman med flera i skånemetropolen som låtit sig övertygas om att 
metoden var överlägsen och att hundratals nya arbetstillfällen skulle 
skapas i en region som hade sysselsättningsproblem. Genom sina för
bindelser lyckades herrama få med sig bland andra, 4:e AP-fonden och 
en rad andra företag och personer med stort inflytande. En intensiv lob
bying bedrevs, och exempelvis VD Karl-David Sundberg vid SC vand
rade ständigt runt i de olika statsrådskansliema. 

-Han uppträder som beslutsmässigt statsråd, klagade en av sekrete
rama för mig. 

Självklart skulle Vargön Alloys drabbas hårt av en ny och inhemsk 
konkurrent på en internationell marknad med synnerligen stor överka
pacitet. Men det verkliga hotet kom från politiker i den yttersta besluts
positionen: Kommunministern Hans Gustafsson, under vilken ärendet 
hamnade, hade enligt samstämmiga uppgifter lovat att, efter våra för
hållanden då, gigantiska statliga bidrag skulle utgå till projektet. Alltså 
- man skulle satsa svenska skattepengar för att skapa nya jobb i Malmö 
på bekostnad av nedläggning och arbetslöshet i Vargön. Tusentalet 
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människor kunde bli arbetslösa på Alloys, hos underentreprenörer och 
inom transportsektorn. Otroligt! 

Nu gällde det att agera snabbt. Konsekvensutredningar gjordes, re
gionala riksdagsledamöter tog upp frågan på riksplanet, representanter 
för regionens näringsliv uppvaktade statsråd och regeringens experter. 
De fackliga organisationerna jobbade hårt, och LO-sektionens Stig Nils
son och Allan Norlin, Metall, åkte upp till Stockholm och talade med 
Metallbasen Leif"Blomman" Blomberg, som talade med LO -ledningen 
och regeringsmedlemmar samt gick ut mot Malmöprojektet i fräna ut
talanden. Länsstyrelsen med landshävdigen von Sydow och senare ef
terträdaren Göte Fridh gjorde som alltid sitt, och mer därtill. Ja, till och 
med bankvärlden reagerade. Det var sparbanksdirektören Karl-Erik 
Andersson, som genom sin position inom sparbanksrörelsen hade kon
takt med fackligt-politiskt verksamma socialdemokrater på hög nivå, 
och fick några av dessa att tala för Vargön-intressena. 

En liten grupp, som svetsats ihop under de ständiga striderna för att 
bevara Teli kvar i Vänersborg, var också i aktion så där lite vid sidan 
om, men med full insyn i allt som hände. Det var LO-sektionens ordfö
rande Stig Nilsson, som under åratals hårt arbete i striderna för att be
vara Teli kvar i Vänersborg, hade gedigen erfarenhet av lobbying rakt 
upp i maktens korridorer. Ä ven jag hade tillfälle att delta, och under 
våra kontakter stod det så småningom klart att en direktkontakt med 
Olof Palme var det enda som skulle kunna få regeringen att dra tillbaka 
det utlovade Malmö-stödet. Men hur skulle detta gå till? 

En dag ringde Stig mig och förklarade, att han övertalat ett par perso
ner i ledande ställning att skriva under ett brev till Palme, och att han 
lovat skriva det brevet. Och nu gav han mig i uppdrag att författa detta! 

Detta var på en torsdag och brevet måste vara klart på lördag förmid
dag, för på eftermiddagen hade jag bokat flygplats för utlandsresa. Stig 
Tjernström, somjag känt i många år, hade alltid varit öppen och berät
tat om sitt företag, om problem, utvecklingsmöjligheter och allt vad det 
nu var, så jag visste ju ganska mycket. Dock, jag måste bli helt upp
daterad, och det skötte nytillträdande vd Ingemar Widell om på freda
gen. Det var en duvning! På natten författade jag en lång skrivelse, och 
på lördagsförmiddagen for jag upp till Stig Nilsson - det svåra jobbet 
var avklarat! Och Stig åkte runt, fick skrivelsen undertecknad och pos
tade den samma dag. 

Men - att ta tillbaka en regeringsmedlems löfte i ett så här stort pro
jekt, det kunde inte ens Olof Palme göra. Så SwedeChrome fick sina 
statliga pengar. 
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Emellertid - nu återstod för företagsledningen i Vargön att få ett per
sonligt samtal med Olof Palme ifråga om möjligheterna att erhålla 
samma stöd för sitt företag som SwedeChrom fått. Men stadsministern 
var strängt upptagen, så det verkade inte lätt. 

Då dök helt överraskande ett perfekt tillfälle upp. En journalist lycka
des få en snabb intervju med Palme och passade då på att ställa en lite 
knepig fråga till honom. Den löd ungefår så här: Känner du verkligen 
tilllandets olika regioner och deras problem? statsministern skrattade 
och förklarade, att det gjorde han nog. Kanske med undantag för Vä
nern ... Detta fanns det många som hörde, bland andra företrädare för 
Vänerus Seglationsstyrelse. Ordföranden Lars Larsson i Kristinehamn 
nappade direkt - vi hade förresten en gång i tiden "lumpat" tillsammans 
på A3 i Kristianstad - och sände omedelbart en inbjudan till Palme att 
delta i styrelsens årliga resa med Polstjärnan. Denna gång skulle den gå 
från Lidköping till Gruvön. Intressentema inom Vänersjöfarten hade 
också länge väntat på ett tillfälle att få tala med landets statsminister om 
näringens problem, och nu kom alltså chansen. Och i det här läget hade 
Palme förstås svårt att säga nej! 

I seglationsstyrelsen satt Stig Tjemström (!),och resultatet blev na
turligtvis att Göte Fridh och han utbad sig, och fick löfte därom, att få 
prata om Varg ön Alloysproblem under resan. Stig och Göte ringde mig 
och talade om vad som skulle ske, och bad mig att komma upp till 
Gruvön för information. Så skedde, och när båten angjort kajen stod jag 
där, förstås. Herrama var nöjda med resan, de hade fått de löften som de 
väntat sig. Att de inte behövde infrias ja, det är en annan historia. 

Det blev alltså så småningom statliga bidrag till det nya smältverket, 
men absolut inte av det format som hade diskuterats bakom slutna dör
rar på kommundepartementet - och som företaget och de olika intres
sentema verkligen hade behövt. .. Gissa om en del personer inte blev 
precis förkrossade över beskedet att SwedeChrome trädde i likvidation 
några år senare. Och inte blev minerna heller ledsna när de fick besked 
om förlusterna: Bland annat hade Malmö kommun satsat 250 miljoner 
kronor, SE-Banken enligt uppgift uppemot 400 miljoner, och SKF Steel 
närmare l miljard. Läropengar ... ? 

En intressant upplysning som avslutning: Företrädare för Swede 
Chrorne-projektet använde ibland smutsiga metoder för att svärta ned 
Vargön Alloys. Bland annat spreds det falska ryktet att det var sydafri
kanska kapitalintressen bakom företaget. Eftersom den socialdemokra
tiska regeringen agerat stenhårt för bojkott av just Sydafrika, var det 
här naturligtvis ytterst farligt. 
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I en intervju i Sydsvenska Dagbladet av den 9 januari 1998 säger 
kommunalrådet Christine Axelsson i Malmö följande om kraschen för 
SwedeChrome: "Företaget drevs i fem år, men hade tiderna emot sig. 
De fallande krompriserna och bojkotten av Sydafrika, som har världens 
största kromfyndigheter, låg projektet i fatet". 

Vem var det egentligen som hade affärer med apharteids Sydafrika ... 

Televerkstaden 

Från detta är övergången till Televerkstaden följdriktig. Ä ven här dök 
det upp beslutspolitiker och ställde till det med jämna mellanrum. Här 
fanns emellertid också en betydande skillnad, nämligen en högsta led
ning som älskade att omorganisera, att irritera och att oroa de anställda. 
Sanningen är tråkigt nog den, att personalen i Vänersborg år efter år 
tvingades leva i konstant oro - hur länge får vi behålla jobben? Och 
detta trots att verkstaden var lönsam och trots att den klarade omställ
ningen från mekanik till elektronik på ett bättre sätt än kollegorna vid 
övriga enheter. 
De anställda hade den enhälliga uppfattningen att generaldirektören, 
oavsett namnet, satte samarbetet med LM Ericsson före den egna indu
striella verksamheten. Samma intryck hade också jag, efter att ha getts 
möjlighet att läsa alla interna och hemliga rapporter som vällde ut från 
överhögheten, utredarna och beslutsfattarna. Och att en GD vid ett till
fälle gick direkt från Televerket till LM innebar alltså ingen sensation 
för oss som visste. 
I mitten av 1970-talet kom Erik Huss'specialbeställda utredning om 
televerkstädernas framtid. De anställda fick via Aftonbladet reda på att 
Vänersborgsenheten skulle bli reparationsverkstad och att personalstyr
kan skulle minskas med 850 personer. Motattackerna satte omedelbart 
igång på bred front. Personalen hade tillgång till allt material, även det 
som egentligen skulle hållas hemligt. Några journalister fick ta del av 
allt, även jag, och det drogs igång en våldsam kampanj för att argumen
tera sönder förslaget. Gunnar von Sydow, dåvarande landshövdingen, 
kommunala företrädare och riksdagsmän, men framförallt en enig per
sonal med fackliga företrädare av hög kvalite, lämnade ingen besluts
fattare i tvivelsmål om var kunskapen fanns. 
Jag hade alltså tillgång till allt material som behövdes, och Stig Nils
son, Sven Högberg och de andra fackliga företrädarna bidrog till att 
vässa argumenten. En lång period var lokaltidningen ELA nästan sön
derläst i Riksdagshuset. En kommunikationsminister Norling mycket 
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närstående person förklarade för mig i telefon, att ELA under en lång 
period helt enkelt var bland de allra mest efterfrågade tidningarna. Kan
ske inte så underligt egentligen, eftersom där fanns alla sakuppgifter 
som inte fanns på annat håll. 
Norling började förstå att den information han fått av utredare och ex
perter kanske inte var den riktiga: sakargumenten fanns faktiskt hos 
dem som kämpade för verkstaden och sysselsättningen. När han så kom 
ner till Vänersborg för att meddela sitt beslut, ja, då blev det en glädjens 
dag. Han var en rejäl karl, som utan omsvep erkände att han varit be
redd att lägga ned verkstaden, men att han blivit övertygad om att vän
ersborgama hade rätt. 
Idag kan det sägas - Stig Nilsson och hans medhjälpare gav mig, och ett 
par andra journalister, allt som behövdes för att kampanjen skulle bli 
saklig och effektiv. När Raymond Werner sedan efterträdde honom och 
ständigt nya hot om nedläggning dök upp, så blev det likadant: Allt 
materiallämnades över till mig. von Sydow var lite mer restriktiv än 
sin efterföljare Göte Fridh- som helt enkelt kallade upp mig tilllänssty
relsen för samtal och berättade vad han visste och vad han planerade. 
Till sin hjälp hade han sin förtrogne vän och medarbetare Hans Lind
skog, den verkliga arbetskapaciteten, som svarade för en jätteinsats. 
Göte satte också sina experter i övrigt i arbete för att rädda sysselsätt
ningen. Han var outtröttlig. Vi som följde honom på nära håll vet att 
han var grovt underskattad på vissa håll. Han hade också den ovanskliga 
fördelen att ha jobbat som statssekreterare samtidigt som nye GD Tony 
Hagström - det innebar i sig en tidsförlängning av driften. Det kom så 
småningom fram, att vänersborgarna ansågs vara en fruktad motstån
dare, vilket tyvärr senare fick konsekvenser för olika personer - den 
oförskämda behandlingen av Sven Högberg är ett exempel. För min del 
tog det sig barnsliga uttryck. Jag kunde inte nå ErikHusspå telefon, 
trots många försÖk. Och så långt gick det, att generaldir. Tony Hag
ström vid ett tillfälle nekade att ta mig i hand. 
Stig Nilsson ringde mig en dag och berättade att några av "höjdarna" 
skulle komma till Vänersborg. Det var VD för Teli Sverige Kai Lervik 
och GD Tony Hagström. J ag åkte naturligtvis på kvällen ut till Telis 
matsal, där överläggningarna hölls, och väntade på att sammanträdet 
skulle ta slut. Det var vinter, bitande kallt och blåsigt. När herrama 
kom, tog först Stig och sedan Kai i hand och hälsade - Kai och jag 
kände varandra väl ända sedan den tiden han arbetade som framgångs
rik konsult. 
Hagström hajade till när han fick höra mitt namn, och vände helt sonika 
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ryggen till. Nu bar det sig inte bättre än att taxi inte hade någon ledig bil 
för tillfället, men det hade ju jag. Hagström avböjde dock, och så vitt 
jag uppfattade det tvingades han vandra den långa vägen ut till Scandic. 
Det gladde mig mycket - förmodligen var jag inte ensam ... 
En annan historia värd att nämnas utspelade sig när Raymond var ord
förande i facket. Det var konfrontation som vanligt, och dåvarande VD 
för Teli Sverige, Per-Åke Edlund, Nynäshamn, var i Vänersborg-dels 
för att informera de anställda vid ett möte i Huvudnässkolans aula, dels 
för att tala-förhandla med Raymond Werner. Jag kände Per-Åke väl, 
han var faktiskt väldigt sympatisk och tillmötesgående när jag talade 
med honom. 
Vi tre träffades senare på kontoret, där jag skulle få ett längre samtal 
med de två. Plötsligt for den lede i mig. Jag plockade fram kameran, 
reste mig och sade till Per-Åke och Raymond ungefår så här: Ni är ju 
vuxna karlar för f-n. Ta varandra i hand nu så att jag kan visa för alla att 
ni trots allt är goda vänner! 

Per-Åke tappade bildligt sett hakan, tog en glad Raymond i hand, 
och jag knäppte bilden. Denna publicerades med lämplig text i ELA, 
förstås, och väckte en viss uppståndelse. Tyvärr fick höga vederbörande 
i Stockholm också se den, med följd att Per-Åke fick en fruktansvärd 
överhalning. Han omplacerades senare, men det berodde enligt uppgift 
på generösa sponsringspengar till en norrländsk ishockeyklubb - hans 
son spelade i laget. 

En gång kom Torbjörn Fälldin hit som statsminister och skulle tala 
med personalen . Besöket inleddes med presskonferens i Frimurarlogen, 
och den glömde nog inte många av de närvarande. Runt Fälldin cirkule
rade ett par kritstrecksrandiga unga män, de stack små lappar i hän
derna på honom och uppträdde nonchalant. Jag blev för en gång skull 
väldigt arg - här gällde det hundratals vänersborgares jobb, och de upp
trädde på detta sätt. Jag gav Fälldin- och dem -en riktigt rejällektion 
om Televerkstaden och dess problem. Han blev ju svarslös förstås - det 
är ju orimligt begära att en statsminister skall kunna sådana här frågor, 
men hans medhjälpare! När han kom till Huvudnässkolans aula för mötet 
med personalen så inledde han ungefär så här: Jag har redan fått mig en 
lektion - det behövs ingen mer! 

Facket lyckades rädda arbetstillfällena kvar under många år. De olika 
fackliga företrädarna hade genom sin öppenhet och duglighet blivit 
mycket omtyckta av journalisterna, och hade inga svårigheter att nå ut 
med sina budskap. En av de journalister som var flitigt i elden och som 
genom sina intervjuer och nyhetsreportage gav ett gott bidrag till kam-
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pen, det var nuvarande redaktionssekreteraren vid Radio Väst - Bosse 
Adriansson. 

Göte Fridh svarade i vanlig ordning för en enorm arbetsinsats, och 
hans arbete samt kontakter i kanslihuset i Stockholm bidrog till att bland 
annat nya verkstadslokaler byggdes. Dock - dödsdomen hade avkun
nats många år tidigare, och några tiotal miljoner mer eller mindre för att 
få lugn och ro under några år- det ansåg herrar nedläggare det vara värt. 

I dag visar utvecklingen att tele verkstaden, så som den hade misskötts 
i alla år, inte skulle ha haft en chans att klara sig vidare. Forsknings- och 
utvecklingssamarbetet under många år med LM Ericsson hade inte gyn
nat Teli. I stället skulle man ha satsat på egna högkvalificerade forskare 
och utvecklare. Då skulle företaget - om lyckans gudinna samtidigt vi
sat sig vänligt inställd - ha haft en chans. När så inte skedde, ja, då var 
utgången i det längre tidsperspektivet given. 

Lasarettsområdet 

Den kanske allra mest känsloladdade frågan, som har avgjorts under 
mina 40 år, det var beslutet att lägga ned Vänersborgs lasarett och er
sätta det med N ÄL i Trollhättan. Vågorna efter denna uppslitande storm 
har inte lagt sig än i Vänersborg, och med tanke på hur NU-sjukvården 
fungerar, så lär det dröja länge än. Dock - i den frågan har så mycket 
sagts redan, att det inte är meningsfullt att här ta upp den igen. Dess
utom är tidsperspektivet för kort. Emellertid är det avancerade spelet 
för att ersätta sjukhuset med andra verksamheter mycket intressant. 

När beslutet i NÄL-frågan var taget, fanns landstingsrådet och s
ordföranden Håkan Rydbäcks löfte - att hans parti positivt skulle pröva 
alla förslag till återanvändning -kvar att bygga vidare på. De borgerliga 
landstingsråden Per-Olof Lampers (m), Per Olov Blom (c) och Ingrid 
Lindgren (fp) var helt positiva till att hjälpa Vänersborg. De hade ju 
arbetat hårt mot utslagningen av lasarettet, och i argumentationen bland 
annat pekat på vad som skulle hända med Vänersborg om inga nya ar
betstillfållen kunde skapas. 

Detta var en bra utgångspunkt för diskussion och planering, och det 
blev ännu bättre när landstingsledningen senare förklarade, att kommu
nen skulle få ha det avgörande inflytandet i frågor rörande lasarettsom
rådets återanvändning. Diskussionerna blev nu många och intensiva. 

Inom landstinget hade frågan om att bygga upp en modern rehabili
teringsklinik för norra länsdelen diskuterats en tid. Rydbäck var för att 
pröva en förläggning till Vänersborg. Efter utredningar och överlägg-
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ningar var landstingsråden överens i sak. Dock - en grupp läkare ansåg 
att kliniken skulle byggas in i NÄL. Bland undertecknarna fanns 
medicinklinikens chef Tore Leonhardt, och hans namn vägde förstås 
tungt. Emellertid engagerade sig Rydbäck hårt, och efter det att han för 
Leonhardt redovisat hur landstingsledningen hade tänkt sig omvand
lingen av lasarettsområdet, accepterade denne förslaget. Han angav 
dessutom att det kunde ligga positiva värden i en placering på det vackra 
las arettesområdet Ä ven Blom hade informerat sig via expertutlåtanden, 
och han argumenterade starkt för förslaget. Mäktige FU-ordföranden 
Lampers sade för sin del, att efter vad som framkommit var det Väners
borg som gällde, inget annat alternativ. (Ja, det hade han förstås sagt till 
mig från allra första början. Han var nämligen djupt bedrövad över de 
konsekvenser landstingets handlande medförde för Vänersborg.) Ä ven 
Ingrid Lindgren stöttade förslaget. 

Vid det avgörande landstingsmötet iLerum blev det hård debatt inom 
s-gruppen - många ansåg att Rehab skulle ligga i NÄL - men dagen 
efter accepterade majoriteten Rydbäcks ståndpunkt. Johnny Nilsson i 
Trollhättan gick upp och förklarade att han var emot men att han ändå 
skulle rösta för. Ja, det var onekligen en poäng. 

Under tiden framfördes inom kommunen olika förslag till vad som 
kunde inrymmas på området. Eftersom landstinget behövde en special
bassäng för Rehab, verkade det vettigt att bygga en ny badanläggning 
samtidigt med denna. Göran Ericsson stod nämligen beredd att gå ut på 
entreprenad med en flermiljoners utbyggnad av badet på Sportcentrum. 
Om det projektet skrotades, badet där lades ner samtidigt med att Hal
levibadet såldes eller uthyrdes, så skulle allt i slutändan bli till det bästa. 

I sammanhanget togs också frågan om vattenrening- och 
avloppsreningsverken upp. Dessa hade byggts ut och dimensionerats 
för sjukvårdens behov, och när såväl den somatiska som den psykiska 
sjukvården försvann från kommunen, skulle invånarna få en ytterligare 
ekonomisk belastning. Ett omvandlat lassarettsområde med olika verk
samheter och bassänger var alltså välkommet. 

Lasarettet annonserades ut och flera spekulanter anmälde sig. Den 
ideale köparen skulle vara den, som kunde utföra ombyggnadsarbetena 
i egen regi, var ute efter långsiktighet, hade erfarenhet av fastighetsför
valtning med mera, med mera. NCC var bland intressenterna och be
dömdes vara den lämpligaste samarbetspartnern. Något icke alldeles 
objektivt intresse pläderade för annan köpare, men i det fallet visade 
landstingets representanter en bestämd viljeinriktning och parterna blev 
överens - NCC. 
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Alla parter var nöjda så långt, och Sveriges kanske allra bästa Rehab
anläggning skapades. Vad den senare ansågs värd, liksom löftet Rydbäck 
avgett innan han med ålderns rätt avgick från sin post, det vet vi väners
borgare alltför väl i dag. Låt mig säga, på det att ingen skugga skall 
falla på Håkan - det här hade inte hänt om han varit kvar! 

Det blev ett långtidskontrakt- 25 år- för landstingets del. Självklart, 
med tanke dels på löftet men dels också på de pengar NCC satte in i 
Rehab. Detta räckte emellertid inte. Det gällde att också fylla övriga 
utrymmen, och här kom landstingets vårdhögskola in i bilden. Denna 
kunde med fördel flyttas in i specialskräddade lokaler på lasarettsom
rådet Det fanns emellertid en hake - Ingrid Lindgren hade fått ta hand 
om just vårdhögskoleärendet, och överläggningar fördes med Bohus
landstinget ifråga om samarbete. Underhandskontakter med Vänersborgs 
kommun visade dock att där fanns stort intresse för en uppgörelse i 
frågan, och därför beslutades slutligen att flytta över undervisningen 
tilllasarettsområdet. 

Som en konsekvens härav, och detta ingick naturligtvis i planeringen, 
hade också grunden lagts för statliga högskoleenheter. Och sådana kom 
också. Läget är ju helt överlägset - tåg-buss-terminal i direkt närhet, 
perfekt läge i centrum med dess servicefunktioner, badanläggning snart 
sagt inne i skolhuset o s v. Allt var och är perfekt. 

Jag hade under hela denna period totalt inblick i vad som försiggick, 
och kunde också glädja mig åt att få vara till viss hjälp ibland. I det här 
arbetet trampades det på många ömma tår, hårda nypor visades när så 
behövdes, men framåt gick det. Här finns mycket att berätta om, men 
alltför kort tid har förflutit och jag vill ännu inte avslöja var broms
klossarna fanns, vad de hette och hur de flyttades på. Det var ett nöd
vändigt arbete för att gamla lassarettsområdet i stället för att bli ett tomt 
stenskal blev till det sjudande centrum det är i dag. 

Självklart var det många på det kommunala planet som gjorde goda 
insatser i det här arbetet, och de kanske vi kan återkomma till, men de 
som betydde mest för Vänersborg och vänersborgarna i en svår situa
tion efter NÄL-beslutet, det var landstingsråden Per-OlofLampers, Per 
Olov Blom och Ingrid Lindgren - samt Håkan Rydbäck. Den senare 
hade kämpat för NÄL, ja, men han stod alltid för sitt ord. Han arbetade 
därför hårt för att ge Vänersborg kompensation för det de förlorat - och 
han blev inte glad när andra bröt det löfte han på s-gruppens vägnar 
hade givit ifråga om Rehab! 

Tilläggas skall, att Birger von Hall, Kenneth Ivarsson och Leif Selin 
vid NCC uträttade ett mycket gott och positivt arbete för att allt skulle 
gå i lås. 
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Strömmerska 

En annan känslig historia, som på intet sätt engagerade de vänersborg
ska massorna så som en del gjorde gällande, var rivningen av Ström
merska huset och uppförandet av nya landstatshuset vid Gamla Hamn
kanalen. 
Saken var den, att tankarna på en ny länsindelning ännu en gång hade 
förts fram av vissa Göteborgs- och andra intressen. Vänersborg skulle 
inte i något alternativ finnas kvar som residensstad, och då gällde det 
naturligtvis för kommunala företrädare, landshövdingen med flera att 
axla sitt ansvar och göra allt för att förhindra en total utflyttning. Läns
styrelsen hade lokaler utspridda över hela centrum, vilket var högst ora
tionellt. Kunde man bara få höga vederbörande att efter många års vän
tan äntligen besluta sig för en samlad lösning i form av ett nytt land
statshus, ja, då borde också planerama på ändrad länsindelning falla. 
Inte skulle väl finansministern acceptera en sådan kapitalförstöring?! ! 
Beslutet om nybyggnation togs, och visst skulle Strömmerska rivas, 
oavsett kulturintressena. 
Det var kommunfullmäktiges överväldigande majoritet för. Reaktio
nen blev skarp och kritiken hård. 

s-riksdagsmannen Herbert Larsson, som var djupt underskattad i sin 
hemkommun inte bara av de kulturellt intresserade, utan också av många 
andra, hade vid den här tiden en mycket stark position på riksplanet. 
Han var ett tungt namn i kulturutskottet, han var sedan ungdomsåren 
mycket god vän med Gunnar Sträng, och han hade genom sitt sätt att 
vara goda vänner i andra partier. 

Herbert ringde mig en dag och bad att få bli bjuden på en kopp kaffe 
med wienerbröd på Konditori Princess. Där möttes vi ibland när Her
bert ville vara lite mera formell, och då han hade något verkligt viktigt 
att säga, som ingen annan fick höra. 

-Ja, nu är frågan om Strömmerska avgjord, sade han. Regeringen 
kommer själv att ta beslutet och det innebär att landstatshuset skall byg
gas så som vi vill. Det kommer dock att dröja ett bra tag, så du får 
ingenting säga. 

Nej, jag sade ingenting förrän saken var klar, och många som käm
pade för husets bevarande fick jobba förgäves länge än ... 

Låt mig berätta en rolig episod från den här tiden. Jag fick besked 
från Herbert i Stockholm att en modell på nya landstatshuset fanns i 
Vänersborg. Jag gick upp tilllänsstyrelsen och frågade, men ingen vis
ste riktigt var den fanns. Med tanke på Hadar Karlsons starka engage-
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man g i frågan,. drog j ag slutsatsen att von Sydow hade sänt över den till 
honom. Jag tog vägen om Hadar, men han var inte inne. Jag skämtade 
dock med en person om saken, och gick sedan till tidningen. Därifrån 
ringde jag Hadar, varpå något konstigt hände. Jag hörde nämligen Hadar 
säga till någon: Kärvling är ute efter modellen. Bär upp den på vinden 
så han inte får tag i den. 

Då lade jag på luren. 
Det var enda gången jag sedan drog på mig en allvarlig min framför 

Hadar och erinrade honom om vad grundlagen säger om offentlig hand
ling. 

Och visst kunde vi ta bild på modellen ... 

Arne Kärvling, född 1926 i Trollhättan, uppväxt i Säjjle: 
Journalist sedan 1949; verksam som sådan i Vänersborg 
sedan 1954. 
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Järnvägsinvigning, Kungayra 
och Ädelpekoral 

av Stellan Granat 

År 1879 utgavs av trycket från Bagge & Pettersson 1 tryckeri i Väners
borg tre tillfållighetsdikter, två av Claes Johan Ljungström och en av 
Anna Wästberg f. Andersson. Anledningen var Oscar II: s och hans son 
prins Carls, hertig av Västergötland besök i staden den 17 juli 1879 för 
att dagen därpå förrätta invigningen av Dalslandsbanan, som möjlig
gjorde tågförbindelse utmed hela den svenska västkusten och via Göte
borg till Kristiania (sedemera Oslo), en viktig del i den tekniska utveck
lingen av landet. 

Två av de tre dikterna hade C. J. Ljungström till upphovsman. Den 
ena tillägnades Oscar II. 2 och den andra hans son prins Carl, hertig av 
Västergötland? 

Claes Johan Ljungström var född 25 juli 1819 i Sandhems sn, Väs
tergötland. Efter teologistudier prästvigdes han 1845 och fick sin första 
prästtjänst som pastorsadjunkt i Bottnaryd samma år. Efter ett antal tjäns
ter i flera församlingar främst i Västergötland utnämndes han 1871 till 
kyrkoherde i Västra Tunhem, en tjänst han tillträdde 1 maj 1872, och 
avled där 8 december 1882. 

C. J. Ljungström var gift två gånger, l:o 1855 med Amalia Sofia 
Sodenstierna f. 1820 d. 1867 och 2:o 1869 med Hilma Katarina Björsell 
f. 1843 d. 1934. 

Han blev 1863ledamot av Det Konglige Oldskriftselskab och 1867 
korresponderande ledamot av Kgl Vitterhets-Historie- och Antikvitets
akademin. Han blev korrespondent för Älvsborgs läns södra Hushåll
ningssällskap. Claes John Ljungström var mycket arkeologiskt, histo
riskt och kulturhistoriskt intresserad och bevandrad. Han utgav av trycket 
ett flertal västgötska häradsbeskrivningar som ännu är goda källor till 
lokalhistorien. En annan bestående samhällsinsats var hans initiativ att 
1863 grunda Västergötlands Fornminnesförening vars sekreterarepost 
han innehade fram till sin död 19 år senare. Han startade fornminnes
föreningens ännu bestående tidskrift i vars tidiga nummer han lämnat 
en rad värderika bidrag. Förutom en del publikationer rörande religiösa 
ämnen producerade han även ett antal diktsamlingar och ett flertal 
tillfållighetsdikter. Halten i dessa skönlitterära verk har inte varit till
räckligt hög för att överleva sin samtid och har spolats bort i glömskans 
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flod i motsats till hans kulturhistoriska skriftställarskap. 
Claes Johan Ljungström begrovs på Västra Tunhems kyrkogård och 

på hans grav restes i tidens historiserande stil en stor bautastensliknande 
gravsten med en inskription utförd som en pastischartad ronristad 
drakslinga. 

!AIS KAJBSTÅT KOI111GII 

VID DESS BESÖK I WENERSBORG 

DEN 17 JULI 1879. 

Il-Il 

k.==================Ai 
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m alla tider Svensken har befunnits 
Att vara konungsk mer, än någon ann', 
Af hvilken än hans kärlek må ha vunnits, 
Först var det Kungen, som hans kärlek vann; 
Och hvilka ränkor, hvilken list än spunnits 
Af ondsint makt, den likväl fåfängt spann, 
Om fråga var att Kung och folk åtskilja, 
Ty ha en Kung var alltid Svenskens vilja. 

Också, hvarthän vi se på flydda tider, 
Vi aldrig· finna Sverge utan Drott; 
Och i Hans fredsvärf liksom i Hans strider 
Vi se att folket har med Honom gått; 
Hmrtåt tidsvisarn riktats, der han skrider, 
Kring Kungen folket Htädse trofast stått, 
Till Honom det, som till en fader, blickat, 
Om solsken eller åskmoln himlen skickat. 

Derföre vete vi, hvad fådren vetat, 
Och som de sagt i saga och i sång·, 
Att Svensken orubbad i landet setat 
Och varit fri från andras band och tvång, 
Att han sin välfärd ej förgäfves letat, 
Ej burit träldomsbojan tung· och trång; 
Ty han af hog och hjerta dertill tvungen, 
Har alltid satt sin lit till Gud och Kungen. 

Men också många äro ej de länder 
Der kronan burits af så mycket vett, 
Der svärdet förts utaf så goda händer 
Som här den buren och det fördt man sett; 
Ty huru än Historiens blad man vänder, 
De visa att Försynen oftast gett 
Oss Kungar med den kraft och herskarsnille, 
Att hvad de velat äfven folket ville. 
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En sådan Kung är den, som nu v1 ega 
På dubbelthronen, den Hans Faders Far 
Har grundat. - Också hör man folket . säga 
Att bättre Konung knappast varit har. 
Och när en gång Historien skall väga 
Uppå sin guldvigt hvad Han verkat har, 
Den skall sitt bästa vitsord Honom gifva 
Och rikt Hans lof på minnets taflor skrifva. 

Olivens blad och lagrens kring Sin tinning 
Han flätat har och flätar med hvar dag, 
Till känslan varm, men dock med lugn besinning 
Han både stiftar och Han skipar lag, 
I fredlig idrott skaffar landet vinning 
Och vinner segrar så af bästa slag; 
Men håller svärdet färdigt i dess .skida 
Att dragas blankt, i fall det gäller strida. 

Må derför himlens stjcrnor länge blicka 
Ned på vår Kung or.h Honom lycklig se! 
Må hvarje morgonsol till Honom skicka 
Allt godt, hvarom en ädel man kan be! 
Må sorgens törntag·g ej Hans hjerta sticka! 
Må Hans regering Honom glädje ge! 
Må fridens palm Hans riken öfverskygga, 
Och "Brödrafolkens Väl" Han ostörd bygga! 

Claes Jok. Ljungström. 



Denna dikt till Kungen andas en devot kunglig dyrkan och underdå
nighet på ett sätt som känns mycket främmande för vår tids läsare men 
bör ha känts naturlig när det begav sig och ett uttryck för tidens litterära 
stil i hyllningsdikter av tillfållighetskaraktär. Kyrkoherde Ljungström 
har uppenbart varit en god rimsmed men resultat som 1879 säkert be
undrades och uttryckte medborgamas känslor för kungen framstår nu 
som ett rent grötrimmat ädelpekoral fyllt av underdånig beundran för 
monarken. 

Samma sak gäller bedömningen av den dikt som riktades till prins 
Carl, hertigen av Västergötland. Den omfattar endast tre strofer mot sju 
i dikten till hans fader, men det kan mycket väl vara en markering av att 
man ansåg Konungens person vara viktigast i detta sammanhang. Det 
motsatta hade troligen ej varit att tänka på, vad gäller antal strofer. 

Till 

Hans Konglig Höghet 

vid Dess besök i W en ers borg 

den 17 Juli 1879. 

=Il-Il 
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f rån TivPdf'ns skogar till Kattegats strand, 

Från W etterns oroliga bölja 

Till Wenern sig utbreder Westgötaland, 

Och vill Du dess forntidsdåd folja: 

Så tänk på de kämpar, i högarue bo, 

Tänk att här stadfåstades Kristendomstro. 
Det landet Dig kallar sin Hertig. 

Och folket, der bor uppå berg, uti dal, 

På slätten, djupt inne i skogen, 
Om Dig har det endast en tanke, ett tal, 

En önskan, och den blir det trogen: 

Gud skydde Prins Carl! Han oss alla är kär, 

Vårt landskaps Furstekrona Han bär. 

Stolt nämna vi Honom t'år Hertig. 

Må, likasom Carlvagnen oafvändt går, 

Af norrsken bestrålad, sin bana, 

Af sällhet och frid Dina blifvande år 

Omhägnas! - Och som på vår fana 

Ditt namn glänser högst, så må lysa vår dygd, 

I trohet mot Kungen och Dig i vår bygd~ 
Der alla vi älska vår Hertig. 

Clai!s .Joh. Ljungström. 

k·=========================== AJ 
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Den tredje dikten var skriven till konungens ära av signaturen 
"Anna A'' bakom vilken dolde sig Anna Wästberg f. Andersson. Hon 
föddes i Vidtsköfle 27 december 1832, verkade några år som lära
rinna i Blekinge till dess hon 1857 blev gift med Hans Efraim Wäst
berg f. l juni 1824, komminister i Vänersborg 1861 och utnämnd 
till kyrkoherde där 1878, en tjänst han tillträdde 1880 och innehade 
till sin död 8 oktober 1885. Anna A debuterade 1857 med diktsam
lingen "Styfmorsblommoma" som med åren följdes av ett antal dikt
och novellsamlingar. Hennes verk har en mild, svärmisk och abstrakt 
idealism samt en lättflytande och okonstlad diktion. "Anna A" var för 
sin tid även en uppskattad författare till en rad tillfällighetsdikter i sam
band med tillfällen som detta kungliga besök och liknande händelser 
och dessutom vid bröllop, födelsedagar och andra jubileer och inte minst 
minnesdikter med anknytning till mer eller mindre framstående och 
kända personers frånfälle inom Vänersborgs borgerskap. Dessa dikter 
publicerades i lokalpressen, Tidning för Wenersborgs stad och län och 
därefter Elfsborgs Läns Annonsblad "Anna A". var som skald och för
fattare en produkt av och för sin tid och uppenbarligen populär och 
uppskattad av sin samtid men hör till dem som nu bara litteraturhistori
ker känner till då tiden helt gått förbi deras litterära verksamhet. 

Men när Försynen, såsom här, 
Beskärt dem åt en förste; 
När kungen såsom menska är 
En bland sin samtids störste, 
En tankens man, en skald som få, 
Ack, "mer än kung" är han ju då, 
Hvem älskar icke kungen! 

Och deiför trefald! hetsa vi 
Välkommen höge gästen, 
Och hjertats bästa poesi 
Vz tagit med på festen. 
l blommor klädt sig stad och bygd, 
Du kung af snille, vett och dygd, 
Ett klingande välkommen! 

Må länge du, med kraftfull själ, 
Din dubbelkrona bära, 
Som nu, till "brödrafolkens väl" 
Och till Den Högstes ära! 
När mätt af år du hem får gå, 
Må då i folkets hjertan stå 
Ditt minne som en stjema! 

Anna A. 
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Vid en jämförelse mellan Anna A och Claes Johan Ljungström kan 
nog sägas att den sistnämnde var den skickligare versmakaren av de 
båda, även om inte heller hans diktverk levt vidare in i vår tid. 

Hur avlöpte då denna händelse, kungabesöket, som var anledning till 
desa tre högstämda dikter? Hans majestät kung Oscar II och hans son 
prins Carl, hertigen av Västergötland anlände den 17 juli 1879 med 
extratåg till Vänersborgs järnvägsstation kl. 10.30 från Herrljunga dit 
landshövding greve Eric Josias Sparre 4 kommit konungen till mötes. I 
Herrljunga hade Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnvägsbolags 
styrelse arrangerat frukost. Å tåget från Herrljunga hade Kgl Wästgöta 
- Dals regementes musikkår svarat för musikalisk underhållning och 
spelade även på plattformen å härvarande station där militära och civila 
kårer blivit uppställda och blev föreställda för kungen av landshövding 
Sparre. 
I mitten av järnvägsbacken var en ståtlig äreport rest med texten "Väl
kommen Konung" Det torde vara detta arrangemang som i folkmun 
blivit till en stor skylt på fångelset med texten "Välkommen hit". Kring 
den verkliga äreporten hade en talrik människomassa samlats, liksom 
utmed Edsgatan som var prydd med dubbla rader flaggor. Stora skaror 
Vänersborgsbor befann sig även på det likaleds festligt smyckade tor
get, prytt av flaggor och girlanger. 
Sedan ytterligare presentationer ägt rum på Residenset företog kungen, 
hertigen av Västergötland beledsagade av landshövdingen i vagn en tur 
till det nya länslasarettet 5 och därefter en tur ut till Vargön vars indu
strier togs i betraktande. Kl. 13.00 for man jämte av Trollhätte kanal
bolag inbjudna gäster med extratåg till Rånnums station 6 och vidarebe
fordras sjövägen med ångaren "Lidköping" till Trollhättan. Där besåg 
man under ledning av ingenjör A. NydqvisC Trollhättans Mekaniska 
Verkstad, 8 landets då näst största lokomotivfabrik. Där-ifrån styrde man 
färden till Trollhättans Hotell, där kanalbolaget gav middag. Sedan denna 
avslutats avreste deltagarna till Vänersborg över Öxnered med extratåg 
som avgick 19.30. Även vid återkomsten till Vänersborg var stora 
människomassor i rörelse och från utvärdshuset Kasen avskjöts kanon
salut. Sedan kungen besökt frimurareordens loge i Vänersborg, grun
dad 1875 gav landshövdingen och grevinnan Sparre bal på residenset 
för sammanlagt 300 personer. Balen öppnades av Oscar II som i 
festpolonäsen förde grevinnan Ottliana Sparre.9 Prins Carl förde i samma 
dans fröken Hedda Sparre10 och dansade därefter vals med fröken Louise 
Sparre, 11 fru Anna Almqvist12 och fröken Dymling13 och därpå polonäs 
med fru Bylund14 och fröken af Sandeberg. 15 
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Vid supen föreslog landshövdingen konungens skål som beledsaga
des av hurrarop, fanfarer och nationalsången och hertigens av Väster
götlands skål, även den åtföljd av hurrarop och fanfarer. Efter skålarna 
utdelades de tryckta verser tillägnade kungen och prinsen författade av 
Claes Johan Ljungström och" Anna A" för vilka ovan redogjorts. Kon
ungen utbringade en tacksamhetsskål för värdparet och dess familj samt 
harangerade landshävdigen för dennes arbetsförmåga och för länets bästa 
nedlagda förtjänster. Därpå fortsatte balen till kl. 2 på morgonen. 

På morgonen den 18 juli avreste kungen och prinsen med svit efter 
avskedscermoni på såväl torget som vid järnvägsstationen med tåg till 
Mellerud där Fredrikshaids kommunstyrelse mötte upp och färden fort
sattes till Västra Ed och där invigningen av Dalslandsbanan ägde rum, 
som med en längd av 6 mil förde fram till norska gränsen. Kungen steg 
upp på en estrad på vilken stodo stadsråden Forsell 16 och Thyselius 17 

och landshövding Sparre vilken med ett kärnfullt tal hälsade Konungen. 
Denne förklarade i ett kraftfullt tal Dalslandsbanan för invigd och beto
nade vikten av den mellanfolkliga kontakten mellan brödrafolken vil
ken skapats genom denna järnväg. Kungens tal möttes med jubelrop, 
musik och salut. Därefter serverades frukost i en morisk paviljong innan 
fården fortsattes över riksgränsen. När man vid 14.00-tiden nådde Korn
sjö stannade tåget och sällskapet steg av och bevittnade hur den sista 
spiken slogs i rälsen varvid banan var fullbordad och man fortsatte till 
Fredrikshal d där en flertusenhövdad människomassa mötte kungen och 
prinsen och Kungen på perrongen förklarade den cirka 13 mil långa 
Smaalenesbanan för invigd. 

Därefter gav Fredrikshald stad middag på Haldens Klubb där ärke
biskop Anton Niklas Sundberg 18 höll talet till Norge som en viktig del 
av programmet. 

Den nya järnvägen kunde nu tagas i bruk för sin viktiga samhälliga 
funktion och inte minst vara en god förutsättning för den framväxande 
industrialiseringen. Deltagarna skingrades och for iväg till nya uppgif
ter och på Residenset i Vänersborg kunde landshövdingen Sparre gläd
jas att i den kungliga nådens sken ha hugnats med storkorset av S :t 
Olavsorden. 
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Noter 

l. Bagge & Petterssons tryckeri. Företaget grundades av Samuel Victor Bagge. Han var först 
boktryckare i Uddevalla där han utgav Bohus Läns Tidning. Han flyttade 1848 till Väners
borg där han lika ledes startade boktryckeri och böljades samma år utge Tidningen för 
Wenersborgs stad och län som utkom fram ti111899. S.V. Bagge ingick 1856 kampanjon
skap med Carl Johan Pettersson (1823 - 1884) och firmanamnet ändrades till Bagge & 
Pettersson. Firman synes ha drivits till omkring sekelskiftet 1900. 

2. Oscar Il f. 21 januari 1829 d. 8 december 1907 Kung av Sverige 1872 - 1907 och av Norge 
1872- 1905. 

3. Carl f. 27 februari 1861 d. 24 oktober 1951 hertig av Västergötland, tredje son till kung 
Oscar II och drottning Sophia. Gift 1897 med Ingeborg, prinsessa av Danmark (1878 -
1958). 

4. Erik Josias Sparre, greve, landshövding, f. 2 mars 1816 i Gävle, assessor i Svea hovrätt 
1850, riksdagsman i ståndsriksdagen 1844- 1866, ledamot av första kammaren 1866 - 1869 
och av andra kammaren 1870- 1886, ordförande i lagutskottet 1848- 1877 ordförande i 
Älvsborgs läns södra hushållningssällskap 1859- 1886 och för samma läns norra hushåll
ningssällskap 1883- 1886landshövding i Älvsborgs län 1858- 1886. Avled 17 juni 1886. 
Gift 1851 med sin kusin Ottiliana Sparre af Söfdeborg. 

5. Ett nytt länslasarett böljade uppföras vid Edsvägen 1877 och invigdes 1879. 

6. Stationen kallades Rånnum vid Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnvägs invigning 
1867 men namnet ändrades senare till Vargöns station. 

7. Brukspatron Antenor Nydqvist f. 1817 d. 1914 en av grundarna av Trollhättan Mekaniska 
Verkstad, sedermera Nydqvist och Holm AB. 

8. Trollhättans Mekaniska Verkstad grundad 1847, namnet ändrades till NOHAB. 

9. Ottiliana Sparre afSöfdeborg f. 30 juli 1820 i Sandhems sn, Västergötland d. 17 juni 1900 i 
Stockholm, hovfröken sedermera statsfru hos kronprinsessan sedermera drottning Lovisa, 
gemål till Karl XV. 

l O. Fröken Hedda Sparre, medlem av ätten Sparre dock ej av Landshövding och grevinnan Sparres 
familj. 

11. Fröken Lovisa Ulrica Sparre f. 23 november 1852 d.???? dotter tilllandshövding och gre
vinnan Sparre. 

12. Fru AnnaAlmqvist f. tro!. 1851 d. 1910 hustru tilllandssekreteraren i Skaraborgs län Gustav 
Ludvig son tilllandssekreteraren i Älvsborgs län. 

13. Frk Dymling, dotter till handlanden m.m Otto Hartvig Dymling. 

14. Fru Charlotte Emelie Constance (LOTTEN) Bylund f. Holmström gift 1868 Karl Bylund 
regements- och stadsläkaren även ledamot och ordförande i stadsfullmäktige, styrelseord
förande i Flickskolan, landstingsman m.m. 
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15. Frk af Sandeberg, möjligen Elin Maria f. 1862, dotter till kapten Anders E vald Svante David 
af Sandeberg (1828 - 1887), Sjötorp. 

16. Hans Ludwig Forsell f. 8 juni 1811 d. 11 januari 1891. fil dr och doc i historia vid Uppsala 
universitet, direktör vid Centraltryckeriet i Stockholm, sekr i konstitutions-banko- och lag
utskotten, sekr 1869 års myntkommitte, president i Kammarkollegiet bankosekr i Riksban
ken, ordf. i prästlöneregleringskommitten samt en lång rad andra befattningar i samman
slutningar, utredningar och kommitter. Riksdagsman samt statsråd och chef för finansdepar
tementet 1875- 1880. 

17. Stadsrådet Karl Johan Thyselius f. 8 juni 1811 d. 11 januari 1891 t.f. justitiekansler, expedi
tionschef i justitierevisionen, 1860 eckleastikrninister, 1864 president i Kammarkollegiet, 
1875 civilminister, gagnade i stor omfattningjärnvägarnas utveckling på olika håll i landet, 
statsminister 1883 - 1884, Sveriges förste ofrälse statsminister. 

Källförteckning 

Bohuslänningen 1879 

Cederbom L. A.- Friberg C. O: Skara stifts herdaminne 1850- 1930 Sthlm 1928 
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Kerstin Hård af Segerstad 
av Gunnar Graumann 

Från min barndoms Vänersborg på 40-talet minns jag en avvikande, 
litet skrämmande gestalt. Det var en äldre kvinna ("kärring" sa vi ju) i 
gammalmodiga kläder som inte varierade nämnvärt efter årstiden: en 
sorts blåskimrande kappa, lång mörk kjol, kängor eller pampuscher en 
liten pälsmössa samt paraply. Jag tycker när jag skriver detta, att minnes
bilden är skarp ännu efter femtio år - hon är tydligen en del av min 
barndom, en av mina "eviga följeslagare". Håret var samlat i en hård 
knut i nacken, ryggen något kutig, ögonen mörka och vaksamma eller 
misstänksamma, litet som om hon hörde dåligt. Sådan gick hon med 
ganska bestämda steg under de stora träden i Plantaget (jag tror att hon 
bodde vid Drottninggatan), och i minnet är vädret mulet kring henne. 
Man höll sig undan, det sas att hon spottade efter mansfolk. 

Då, på den tiden, såg man ju fler original än man gör nu: små gum
mor i stora hucklen syntes på gatorna i Nordstan, och en och annan 
"fullegubbe" sov ruset av sig i gräset på Skräcklan. " Tjärtampen" och 
hans kumpan rodde ut i sin snipa och kom senare och sålde fisk vid 
dörren - mamma kallade honom Gerhard. Den här kvinnan, som gick 
under benämningen "Paraplykäringa" eller "Spottekäringa", var för oss 
småpojkar som en sorts häxa. Men det var också känt, åtminstone bland 

Bilden föreställer det trevåningshus, Drottninggatan 30, där Kerstin Hård af Segerstad en tid 
bodde på mellanvåningen, längst till vänster ( hennesfönster delvis skymt av ett träd). 
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de vuxna, att hon egentligen var en fin dam, ja t.o.m. adlig - hon var en 
fröken Hård af Segerstad. Ännu mer förvånad blev jag när jag senare 
hittade henne i en av Erik Lindorms s.k. bokfilmer, den om "Gustaf V 
1907- 1918". Där finns hon med (s.245) på en bild från 1913 av det 
nyss instiftade Samfundet De Nio. 

Samfundet De Nio bildades 1912 av författarinnan och donatom 
Lotten von Kraemer, en av svensk litteraturs största mecenater. Hon var 
också starkt engagerad i kvinnorörelsen och hade bl.a skänkt en stor 
summa pengar till den internationella kongressen för kvinnans poli
tiska rösträtt som hölls i Stockholm 1911. 

Samfundet består av nio för livstiden valda ledamöter - på bilden i 
Erik Lindorms bok syns de första medlemmarna, fr. v.: Erik Heden, fil. 
dr, socialdemokratisk litteraturkritiker; Ellen Key, författarinna och 
kvinnosakskämpe; Karl Wåhlin, konsthistoriker, grundade tidskriften 
Ord och Bild; Selma Lagerlöf (presentation överflödig); Viktor Alm
quist, överdirektör i fångvårdsstyrelsen, ordförande i stället för prins 
Eugen, som avsagt sig; John Landquist, utgivare av Strindbergs Sam
lade verk (55 band, 1912- 20), senare professor i psykologi och peda
gogik i Lund; Anna Maria Roos, författarinna, bl. a. av sagor och visor 
för barn (t.ex. "Sörgården" och "I Önnemo"); Göran Björkman, över
sättare, samfundets sekreterare; samt slutligen alltså Kerstin Hård af 
Segerstad, fullt igenkännlig för den som sett henne trettio år senare, och 
redan med sin karakteristiska frisyr. 

Redan tidigt hade Kerstin Hård af Segerstad blivit invald i en lärd 
damklubb eller, som Nordisk Familjebok något senare (1914) kallar 
det, ett "fruntimmerssällskap", nämligen Nya Idun, stiftat på 1880-talet 
av bl.a. Ellen Key, som ju också skulle komma att ingå i Samfundet De 
Nio. Nya Idun sammanträdde en gång i månaden tilllitterära och musi
kaliska föredrag och till konstutställningar. 

I ett brev från hennes släkting Pia Hård af Segerstad 22 maj 1998 
heter det att Kerstin Hård af Segerstad blev invald i Nya Idun 1904: 

"Några år var hon sekreterare. Hon var fil dr, framstående roma
nist, känd även som poet. Med sitt utpräglade sinne för humor 
medverkade hon vid festliga tillfällen i Nya Idun. 1906 höll hon 
föredrag: Lokalfärgen i gammalfranska Alexandersdikten. 1911 
ännu ett föredrag: K vinnans ställning inom industrin under med
eltiden". 
Hon tillhör som synes högt kvalificerade kretsar, något som gör hen

nes senare öden än mer fängslande. 
Vem var hon då? Vad jag har kunnat få reda på mera om henne är 
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detta: Hennes far var en känd jurist i Stockholm, sedermera rådmannen 
Bror August Hård af Segerstad, som på sin tid biträdde Siri von Essen 
vid hennes skilsmässa från August Strindberg 1891. Dottern Kerstin 
Hård af Segerstad var född i Stockholm 1873 och tog studenten där 
1892. Hon var en av de ganska få kvinnliga studenterna vid universite
tet i Uppsala, där hon blev fil. kand vid tjugotre års ålder 1896, varefter 
hon tillbringade ett läsår vid Sorbonne i Paris 1896-97 och sedan för
sörjde sig som gymnasielärare 1897-99. 

Ar 1906 disputerade hon så i Uppsala för doktorsgraden i romanska 
språk med en språklig kommentar till en fransk medeltidstext Vid denna 
tid var hon också redaktionssekreterare vid tidskriften Ord och Bild 
1903-07, blev föreläsare vid Stockholms högskola 1907-08, var anställd 

"ur Elsa Björkman Goldschmidts bok Vägen till villagatan" 

vid Norstedts bokförlag och blev amanuens vid Kungliga Biblioteket 
1910-17. Men hon hade tydligen inte givit upp sina vetenskapliga am
bitioner utan återvände 1912 till Paris för att forska vid Bibliotheque 
National e, väl för att ytterligare meritera sig, kanske för en docenttjänst 
("Sur les dieux des Sarrasins dans les chansons de geste du XII:e siecle"). 
Hon fortsatte även att publicera uppsatser i språkvetenskapliga och an
dra tidskrifter och tidningar. 
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Men som om denna vetenskapliga karriär inte vore tillräcklig, enga
gerade hon sig också i kvinnorörelsen: fastän hon var fil. dr hade hon ju 
inte rösträtt, och 1906-08 var hon styrelseledamot i FKPR (under denna 
numera hemlighetsfulla förkortning döljer sig Föreningen för K vinnans 
Politiska Rösträtt, vars kamp ju skulle pågå ända till 1921). 1912 var 
Kerstin Hård af Segerstad dessutom ordförande i Fredrika B remers staty
kommitte. Det var alltså en kvinna med en imponerande meritlista som 
Lotten von Kraemer hade valt ut för att tillsammans med Anna Maria 
Roos, Ellen Key och Selma Lagerlöf ta plats i Samfundet De Nio vid 
dess start. 

Men därmed slutar också uppgifterna om fröken Hård af 
Segerstad.Avståndet är alltså stort till den kanske något förvirrade sjut
tioåring som hade hamnat i vår lilla stad på 1940-talet - ett avstånd så 
stort att man skulle kunna tvivla på att det rör sig om samma person. 

Vad hade hänt med henne under de mellanliggande trettio åren? Hade 
hon fortsatt som gymnasielärare, hade hon återgått till biblioteksarbetet? 
Hade hon flyttat till Vänersborg efter sin pensionering? Deltog hon fort
farande i De Nios sammankomster? Hur blev hon det småstadsoriginal 
som vi såg på stadens gator? 

Hur den förändringen har gått till kan man förstås bara spekulera 
över, så här mer än fyrtio år efter hennes död. I dag vet inte ens hennes 
släktingar mycket om henne. 

Hon avled i juni 1955 och blev alltså 82 år. I några minnesord i 
Elfsborgs Läns Annonsblad den 16 juni, bland notiser om sommar och 
skolavslutningar, heter det att hon på grund av sjukdom avgick från sin 
tjänst som amanuens vid Kungliga biblioteket år 1922, och att hon "en 
följd av år" var bosatt i Vänersborg. I staden pratades det om att hon 
skulle hata män, med den rätt vanliga förklaringen eller gissningen att 
det skulle bero på en olycklig kärlekshistoria. Kanske hade hon blivit 
förbigången vid tillsättandet av någon tjänst. Kanske blev hon "bara" 
gammal och ensam. Men intrycket man får av hennes liv är ödsligt och 
ganska gripande. 

1912 måste ha varit hennes stora år. Hon som då vistades för forsk
ningar i Paris och var ordförande för kommitten för Fredrika 
Bremerstatyn och som nyss hade blivit invald i Samfundet De Nio, hon 
dog 1955 i Salstad mellan Vargön och Grästorp och dödsannonsen är 
undertecknad bara av hennes syster Sigrid. 

* 
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Detta är min bild av Kerstin Hårtl af Segerstad, och den delas nog av 
många äldre vänersborgare. En av dem som dock kände, eller kände till 
henne bättre, är överstelöjtnant Folke P. Sandahl (på 40-talet bättre känd 
som Palle Johansson). Såhär skriver han i ett brev om hur det var att ha 
henne som granne: 

Kerstin Hård af Segerstad minns jag väl. Vi bodde 1942 - 1946 i 
samma trevåningshus, Drottninggatan 30, hon på mellanvåningen, 
jag i mitt lilla pojkrum under snedtaket på övervåningen rakt ovanför 
hennes bostad. Hon var nog inte så ofta ute, men vi passerade varan
dra ibland i eller i närheten av den fordonsport som från gatan ledde 
in till gården, där trappuppgångarna fanns. Huset, nu rivet var ett 
äldre trähus, enligt ELA byggt efter stadsbranden 1834 och där var 
mycket lyhört. Detta hus har sin egen historia: i samma hus som 
Kerstin Hård af Segerstad och i samma lägenhet som Folke P. San
dahl, bodde på 1870-talet den kände björnjägaren Llewellyn Lloyd. 
KH levde så vitt jag förstår socialt isolerad. I sin ensamhet höll hon 
långa monologer i genomgående vreda tonfall. Då och då stegrades 
hennes ilska till en för 13-åringen i rummet ovanför skrämmande 
nivå - då kunde enskilda ord såsom "Satan" och diverse svordomar 
tränga upp genom trossbottnen. Om hennes hallucinationer var av 
schizofren eller paranoid natur är svårt att nu analysera fram och det 
kan väl också kvitta, men det var uppenbarligen synd om henne. Jag 
försökte visa henne vänlighet genom att enligt tidens sed artigt lyfta 
på skolmössan då vi möttes - jag hade hört att hon skulle ha varit 
lärare och då borde hon kanske uppskatta gesten. Men hon noterade 
den inte, föreföll oåtkomligt instängd i sin egen värld. Efter en del 
personer, som passerat henne på gatan, fräste och spottade hon emel
lertid, så hon iakttog nog sin omgivning. 
Hon var smal, platt, jämnbred uppifrån och ned, något under medel
längd och bar året om en mörk, genom ålder fårgförändrad, rak och 
åtsittande kappa, vilket allt gav henne en rektangulär silhuett. På hu
vudet hade hon en likaså rektangulär pälsmössa eller motsvarande, i 
handen alltid ett halvlångt paraply. Med det hötte hon mot eventuella 
slynglar som följde efter henne, hon inbjöd nästan till sådant, och då 
kunde hon vredgad ropa ut något om vem hon var. Detta minns jag 
dock bara ytterst fragmentariskt. 
Hennes ansiktsuttryck var stelt; hon såg sammanbiten och sträng för 
att inte säga elak ut. Ibland kunde man i hennes ansikte se vad som 
kunde tolkas som klösmärken - kanske hennes vredesutbrott hemma 
i kammaren ochså tog sig fysiska uttryck. I stadsbilden var hon för-
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visso en märklig profil, nästan som om hon, med förlov sagt, var 
kommen direkt ur Döderhultarns träfigurgall en, både vad figur, kläd
sel, och ej minst, expressiv fysionomi beträffar. Detta sagt enbart i 
karakteriserande syfte, något att skämta om var inte detta männis
koöde. 

Den som kom att känna Kerstin Hård af Segerstad bäst under hennes 
tid i Vänersborg var nog Stig Andersson, född 1918, socialchef i kom
munen till sin pensionering 1983, kontaktperson för henne under hen
nes sista år fram till1955. Vid sammanträffanden med honom 1998 har 
jag fått svaren på några av de frågor man kunde ställa sig.T.ex. att hon 
varit intagen på Långbro sjukhus i Älvsjö redan under åren 1917-1922 
-vilket ju förklarar varför hennes anställning upphörde vid Kungliga 
Biblioteket i slutet av 1916, även om det inte förklarar arten av hennes 
sjukdom. Hon blev vad vi väl skulle kalla sjukpensionär och kunde 
klara sig ekonomiskt bl.a. tack vare bidrag från fonder vid Riddarhuset. 

Till Vänersborg kom hon vid årsskiftet 1932-1933. Så småningom 
fick hon svårt att ta vård om sig själv och till sist slog församlings
system larm under sommaren 194 7. Bostaden på Drottninggatan 30 var 
torftigt möblerad med lårar och delvis trasiga möbler, och de fördragna 
gardinerna stängde ute dagsljuset. 

Hon bar sönderklippta strumpor eller bindor, och på sina kängor hade 
hon klippt bort ovanlädret och bar istället pampuscher, det hela samman
hållet med säkerhetsnålar. Hon vågade inte tvätta sig med tvål eftersom 
hon trodde att den skulle vara förgiftad, och inte heller ville hon ta på 
sig nya kläder därför att hon trodde att de innehöll arsenik. 

Hon var utan tvivel utsatt för svåra tvångsföreställningar om gift i 
tvål och i nya kläder. Hon hade talat om "ull- eller lin-trådar som vand
rar i kroppen och kan plockas ut ur huden i ansiktet". Här har man 
kanske förklaringen till de klösmärken som Folke P. Sandahl tycker sig 
minnas i hennes ansikte. 

Utlåtanden från församlingssystem och från stadsläkaren låg redan 
1947 till grund för en ansökan om hennes intagande på sinnessjukhus, 
men på grund av platsbrist kunde hon inte få vård förrän ett år senare. 
Hon var då intagen ett par månader på Restads sjukhus. 

Åren 194 7-1948 förefaller att ha varit själva bottenläget av djupaste 
fysiska och andliga misär. Några månader senare gör också Stig An
dersson den reflektionen att om hon hade fortsatt under de dåvarande 
miserabla förhållandena, skulle hon säkerligen inte längre ha varit i li
vet. I september 1948 ansågs hon tydligen i alla fall tillräckligt bra för 
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att kunna överföras till ett vårdhem, Fredriksborg i Salstad, vilket blev 
hennes adress under de sista åren. 

Hemmet beskrivs av Stig Andersson som stort och rymligt med plats 
för ett tjugotal patienter, med gemensam matsal och ett särskilt dagrum 
med radio och tidningar. Kerstin Hård af Segerstad följde noga med 
vad som hände i stort och smått och diskuterade med Stig Andersson 
saker som de senaste studentskrivningarna och formerna för riksdags
mannaval. Hon hade också en klar uppfattning om sitt ekonomiska läge. 
Men hon tycks aldrig ha blivit fri från sina föreställningar om det skad
liga i att bada eller att använda elektricitet eller att bära nya kläder. 
Föreståndarinnan på hemmet, systerMärta Johansson, löser detta pro
blem genom att låta någon använda de nya kläderna en dag och säger 
sedan att det är kläder som hennes egen mor har kasserat. 

På Fredriksborg gällde det först, kan man förmoda, att förbättra hen
nes fysiska kondition. 1947 hade man beskrivit henne som liten och 
mager, troligen hade hon inte ätit tillräckligt i sin ensamhet, och senare 
kan Stig Andersson rapportera till Sigrid Hård af Segerstad att hennes 
syster Kerstin ännu vid sin ankomst till Fredriksborg var helt uthungrad 
och åt kopiöst: l 0-15 smörgåsar vid frukost och 5-6 på kvällen var ingen 
ovanlighet, förutom de regelbundna måltiderna. 

Ytterligare ett par år senare heter det att hon "befinner sig vid god 
hälsa och trivs utomordentligt gott och har en mycket god omvårdnad". 
Hon uttalade ibland sin tacksamhet till föreståndarinnan syster Märta 
för Luciafest eller julfest eller för att hon varit bjuden på middag hos 
föreståndarinnan. Men så kommer kanske en sämre period då hon hör 
röster och talar med dem eller är missnöjd med att hon inte som de 
andra patienterna får resa bort. Så småningom kan hon dock göra regel
bundna utflykter till Vänersborg för att gå i affärer, det talas om nya 
skor och om en adelskalender. Hon läser fortfarande franska och gre
kiska, och blir särskilt belåten med att få tala franska med en dam från 
Salstad, vilket man planerar att låta henne få fortsätta med. I fråga om 
litteratur behöll hon sin kritiska distans: hon fick en nyutkommen suc
ceroman, men efter att ha läst ett par sidor rev hon sönder den och för
klarade att den inte var någonting för henne; tyvärr kommer Stig An
dersson inte ihåg vilken bok det var. 

Humöret blev alltså bättre, och en riktig liten triumf firade hon 1952 
när hon själv fick välja tapeter till sitt rum och t.o.m. fick tjänstgöra 
som smakråd vid omtapetsering av stora matsalen. Relationerna med 
omgivningen förbättrades också, och 1953 gick hon så långt att hon 
mot sin vana lånade ut till Stig Andersson en av sina böcker, där hon 
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själv hade medarbetat med en artikel om Ellen Key (denna kände hon 
ju från Samfundet De Nio). 

Slutligen måste.jag citera ett brev av den 2 mars 1954 från Stig An
dersson i Vänersborg till systern Sigrid Hård af Segerstad som visar en 
klar attitydförändring - det hände annars fortfarande att hon undvek att 
samtala med personer av motsatt kön: 

"Jag hade turen att här i staden under gårdagen påträffa Eder sys
ter, som var på besök här. Hon blev märkbart överraskad och glad 
över att, som hon uttryckte sig, jag ville känna igen henne ute på 
staden och samtala med henne. 
Hon föreföll vara vid mycket god hälsa och på hennes intellekt var 
icke att klaga. 
Vi samtalade väl ungefär en femton minuter och hon hann därvid 
berätta att hon trivdes väl ute på Fredriksborg". 
Man får alltså konstatera en förbättring hos Kerstin Hård af Seger

stad både i hälsa och i relationerna till omvärlden. Det är betecknande 
att musiken vid hennes begravning 1955 utfördes av socialchefen i Vän
ersborg Stig Andersson som hade haft ansvaret för henne i flera år och 
som hade fått se dessa förbättringar hos henne och som hade hjälpt till 
att leda henne fram till en sorts försoning med livet 

Begravning. Stoftet efter fiL dr. Kerstin Hård af Segerstad vigdes på 
fredagen till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Vänersborgs 
krematorium där akten inleddes med att socialvårdssyssloman Stig 
Andersson på violin utförde Händels Largo. Efter ps. 331: 1-3 höll kyr
koherde Bengt Swan!n griftetal med utgång från sv. ps. 35: l samt vigde 
stoftet till gravens ro. Därefter sjöngs ps. 580: 1-3, och under det hr 
Andersson spelade Chanson triste av Tjaikowsky sänktes kistan för eld
begängelse. Begravningsgästerna lämnade krematoriet till tonerna av 
Brahms orgelkoraL När jag skall lämna världen. En vacker blomster
gärd hade ägnats den avlidnas minne. 
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av Stig Ericsson 

Innan cyklisterna beslutade att starta en egen cykelklubb tävlade dom 
för Vänersborgs IF, som hade en cykelsektion. År 1927 tyckte cyklis
terna att de borde få bättre service från klubben, de tyckte att vid täv
lingar som var längre än 50 kilometer skulle det delas ut en banan vid 
vändpunkten och även att cyklisterna kunde få ett glas dricka vid målet. 
Detta tyckte styrelsen i Vänersborgs IF var oförskämt. Vid årsmötet i 
VIF våren 1928 tog VIF beslutet att begära utträde ur Svenska Veloci
ped-förbundet. 

Jag har stavat Wänershof med dubbel W i hela skriften, det har före
kommit både enkel och dubbel w i olika sammanhang. Men numera är 
det endast dubbel W som gäller. 

Det har berättats att vid en klubbtävling så skulle två av de yngre 
cyklisterna agera harar. Detta för att seniorerna skulle få riktig hård 
träning. Nu gick det inte riktigt som det var tänkt för när dom yngre 
cyklisterna fick höra att de skulle släppas iväg 3 minuter före, annars 
blev det för lätt, så for den lede i "hararna". Dessa två som var El of 
Eriksson och Henning Järpvik slog det svenska tidsrekordet på sträckan 
och fick tiden l, 17,47. Denna händelse utspelade sig år 1936 och den 
visar väl vad viljan betyder i sportsammanhang. 

Kortet är taget 1934 mittemot dåvarande tändsticlifabriken. 
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Sedan kom kriget och därmed försvann en stor del av cyklisterna, de 
blev inkallade och därmed blev det dåligt med träning. Tråkigt nog blev 
Thure Carlsson sjuk under militärtjänsten, vilket ledde till att han, allt
för tidigt, fick sluta med tävlingsåkandet Ä ven styrelsen decimerades, 
så klubbarbetet gick på sparlåga under de första åren på 40-talet. 

Klubben hade under åren 1933 till 1942 utlottning av en cykel på 
medlemsnumret varje år. Det var runt 300 stycken lotter per år. 

Under 70-talet var klubben behjälplig vid Sparbanksveckan då vi cyk
lade runt i staden med antika cyklar från slutet av 1800-talet till början 
av 1900-talet. Vi bar även tidsenliga kläder. Cyklarna hade vi lånat från 
Nossebro. 

När det gällde åkning för cykelmärken, var Eric Carlsson den verk
liga eldsjälen. Han gjorde PR för cykelsporten på detta sätt. Under åren 
1969 till1971 var Wänershof aldrig sämre än 3 :a i Sverige i antal märkes
I>rov. Under de första åren på 70-talet hade klubben en sektion i Mellerud/ 
Åsensbruk med Per-OlofBenjaminsson som sektionsledare. Efter några 
år kände de sig mogna att starta en egen cykelsektion under Håfreströms 
IF. En förening som även tidigare haft cykel på programmet. 

Timo Murberger, Magnus Knutsson, Björn Johansson. 

Klubben har fostrat fina cyklister som Holger och Bertil Malmberg, 
Ragnar Seffner, Stig Boden och Thure Carlsson. Dessa försvarade med 
framgång klubbens färger under en följd av år på 30-talet. Under 50-
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talet var det Åke Sandberg, Bengt Eriksson och Erik Nordberg och un
der 70-80 talet var det Magnus Knutsson och Björn Johansson som var 
de mest kända. Det finns många andra som tävlade för klubben under 
samma tidperiod med mycket goda resultat men som inte haft förmå
gan att komma upp på den översta toppen. Under 90-talet har det också 
varit flera som etablerat sig bland den yppersta eliten, främst då i 
ungdomsklassen. Detta kan vi tacka en hårt arbetande ungdomssektion 
för, som verkligen lyckats i sina ambitioner att föra fram Wänershof till 
en topposition bland sveriges cykelklubbar. 

Wänershofhar kunnat glädja sig åt många goda ledare. Främst natur
ligtvis, Kjell Galle, som var med och startade klubben samt var styrel
seledamot i hela 40 år. Så har vi Henning Larsson goda insatser under 
sina 25 år som ordförande, under dom tidiga 30- och 40- talen. Från 
den tidiga perioden även Thure Carlsson, Bertil Nilsson, Bertil Malm
berg och Eric Carlsson. Från tiden efter 1968, har vi Stig Ericsson med 
24 år som kassör, Stig Nordgren med 12 år som sekreterare, Bertil Jo
hansson med 14 år som ordförande. Förutom styrelsearbetet har dessa 
tre sistnämnda personer även varit engagerade i ungdomssektionen, 
tävlingssektionen, lotterisektionen samt andra uppgifter i klubben, Se
dan har vi Gösta Nilsson, som suttit i styrelsen, samt varit inblandad i 
olika projekt som kunde tillfört klubbkassan förstärkning, han startade 
försäljning av julgranar bland annat. Per Johannesson, som även han 
suttit i styrelsen, i 6 år, bland annat som ordförande och han var en 
riktig arbetsmyra. Gustaf Person, även han i styrelsen, i 5 år, som sekre
terare, samt skribent och idekläckare i Wänershofsbladet under ett antal 
år. Vad gäller Bertil Johansson, är han fortfarande verksam som ung
domsledare i ungdomssektionen, han fick även den tunga uppgiften att 
överta den mycket viktiga uppgiften att organisera och skaffa fram jul
granar, som han sedan med hjälp av några andra villiga medlemmar 
sålt. Denna försäljning har varit och är en av grundpelarna i klubbens 
ekonomi. Utan uppoffrande arbete av föräldrar och ledare skulle inte 
vår klubb vara så framgångsrik som den faktisk är. Nu är det nya friska 
krafter som tagit över styrelsearbetet, Gösta Josefsson har hunnit med 
15 år i styrelsen dom flesta av åren som ordförande, Carl-Axel H off har 
12 år i styrelsen, Ingemar Andersson 14 år, Roland Fransson 6 år i sty
relsen. Ä ven dessa nu uppräknande personer har fått jobba på andra 
uppgifter inom den verksamhet som klubben bedriver. Styrelsen är ju 
ansvarig för att allt fungerar, därför kan man få hoppa in både här och 
där. Detta är bara några axplock, man kan egentligen göra listan hur 
lång som helst. En förening som består av ideellt arbetande medlemmar 
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har alla förutsättningar att överleva även under svåra år, om sponsorer 
eller andra inkomstkällor sinar så dras svångremmen åt några hål och 
dom förtroendevalda kämpar vidare. Wänershof är i alla högsta grad en 
sådan förening och har under alla år lyckats bevara den goda samman
hållning och kamratanda som en liten ideell förening har som riktmärke. 
Det är viktigt att fortlöpande anstränga sig för att knyta nya ledare till 
klubbarbetet, dels för att göra arbetet både lättare och roligare samt att 
föryngra ledarstaben inför framtida behov. Att jobba inom idrottsrörelsen 
är både roligt men även slitsamt, för det finns naturligtvis visa nyckel
personer som får ta en tyngre börda och på så sätt slits hårdare. Utan 
dessa personer och övriga frivilliga krafter skulle ingenting fungera, så 
heder åt alla som utan egen vinning och utan att begära något i gengäld 
ställer upp för sin förening. 

Det har under senare år visat sig att det varit i ungdomsklasserna som 
Wänershof haft sina starkaste kort. På grund av de stora kostanderna att 
hålla ett stall med elitcyklister har klubben inte av ekonomiska skäl 
kunnat erbjuda sådana förutsättningar att dom stannat kvar. Men det är 
ju även en fråga om att utvecklas vidare på olika sätt. 

Vid distriktsmatcherna mot Norska och Svenska lag har Wänerhof 
deltagit med cyklister varje år sedan starten. Våra cyklister har spelat 
en stor roll när man summerar resultaten i dessa tävlingar. 

SM 1980 J :a Magnus Karlsson, 2:a Mats Andersson, Mölndal, 3:a Lars Wahlkvist, Motala. 
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Stig Ericsson nestor i Wänershof, har bl.a. 
varit kassör i 24 år. 
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Arskrönika 

Det nya Gillesåret bötjade storslaget. Vecka 44, det vill säga, den sista 
oktoberveckan blev osedvanligt minnesvärd. 

På tisdagen 199610291750 sågs målmedvetna skaror skynda över 
torget. Det var Gillessystrar och bröder som hörsammat kallelsen att på 
residenset närvara vid avlämnaodet av en fältmarskalk. Gillesbrodem 
och antikhandlaren Bo Knutsson hade lyckats komma över en målning 
föreställande fältmarskalken, landshövdingen och greven Lennart 
Torstensson. Gillet kö_pte in konstverket så att Gillesbrodem och lands
hövdingen Bengt K A Johansson kunde komplettera residensets por
trättsamling av landshövdingar. 

Bo Knutsson höll sig inom ramen för kvällens ämne då han beskrev 
såväl målning, den okände konstnären som Lennart Torstenssons öden 
i glödande kolorit och med bred penselföring. Fältmarskalken hängdes 
under massornas jubel i Katarinarummet. 

Eftersom Älvsborgs län upphör att existera och ingen vet vad som 
händer med landshövdingens bo, så hade Gillets ledning, nog så listigt, 
beslutat deponera porträttet på residenset. Så av detta visa styre gjordes 
ingen tavla denna kväll. 

Stämningen blev mycket hög och det minglades värre. Det var trångt 
men gött. Värdparet sken av lycka och öppnade ymnighetshornet över 
buffeborden. Gillesbröderna lät sig väl smaka. Några åt mer än andra, 
andra åt mer än de flesta. Dessa torde snart hamna i III. fördelningens 
91. spärrbalongkompani. 

Den andra begivenheten denna oktobervecka var Vänersborgs Söners 
Gilles 91 :a högtidsstämma, som traditionsenligt avhölls. Främsta drag
plåster var Gillesbrodern och författaren Uno Palmström, som spiritu
ellt talade i ämnet "Böckernas värld". 

Skräckleparken är vacker. Få städer har sin motsvarighet. Ofta förfular 
järnvägsspår eller hamnanläggningar vacker sjöutsikt. Därför var det 
extra tråkigt att se en rostig plåtcontainer permanent uppställd, och väl 
synlig, stå på udden vid vattenverkets vattenintag, bara 48 meter från 
Fridastatyn. Detta påtalade också Gillets ålderman för kommunens 
byggnadskontor, kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande, che
fen för vattenverket och för räddningschefen. Utan resultat. 

Vad innehöll containern? Jo, länsor till skydd för ytvattenintaget Väl
informerade tungor säger att räddningschefen efter all uppmärksamhet 
och i skydd av lämplig skymning lät testa länsorna. Dessa visade sig 
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vara både gamla, mögliga och obrukbara. De var inte heller sjövärdiga 
- de sjönk! Länsorna hade alltså i ett skarpt läge spätt på en miljökatastrof 
genom att förorena Vänerus botten. 

En dag försvann containern, i 15 graders kyla och snöstorm, till Troll
hättan, med vars brandförsvar Vänersborgs samverkar. Och så finns det 
de som inte uppskattar detta samarbete ... 

Det hela var i alla fall en seger för Gillet med dess uttalande ambition 
att bidraga till Vänersborgs förskönande. 

På tal om att flyta ovanpå så hade vi vänersborgare anledning till det 
i början av året. Då tog kommunförbundet initiativ till en smaktest av 
dricksvatten. 114 kommuner ställde upp och 13 gick till regionfinal i 
Vänersborg. Vattnet från vattenverket på Skräcklan fick hedersomnäm
nande för sin goda smak, fällningsfria färg och sitt balanserade inne
håll. Tänk, vilken tur för oss vänersborgare att vi bor intill så mycket 
rent vatten. Rent vatten som är en sådan bristvara på vårt klot. Ja, man 
behöver inte gå längre än till Trollhättan för att förstå skillnaden i livs
kvalite - även på detta område. 

Så här är det ju; när vi druckit vårt vatten, låtit de cirkulera genom 
våra kroppars alla håligheter och skrymslen och sedan ånyo låtit det, 
och, därpå spolat ut det, i själva älva, då är det trollhättebornas tur att 
låta sig väl smaka, och att låta proceduren upprepas, för att sedan bjuda 
Lilla Edets invånare att släcka sina strupars törst. Kretsloppet upprepas 
och vattnet hamnar så småningom i Göteborgs fårskvattenintag. Fast 
nu går det väl inte att tala om fårskvatten längre. Nej, ett vatten fyllt av 
doftstötar och smakchocker är vad det blivit. Alltså, gläd Dig Du vä
nersborgare åt Din hemstads delikatess och drick mer vatten l 

Den första februari lirades Vänersborgs 353:e födelsedag. Bandy
VM invigdes denna dag av kungen. Gillesbrodern och kommunfull
mäktiges ordförande S Gunnar Peterson s invigningstalade, lokala sång
kören Björnligan värmde upp publiken, Vänersborgs konståkningsklubb 
värmde upp isen, Vänersborgs musikkårs trum- och flöjtkår marsche
rade på isen för glatta livet och hemvärnet övervakade alltsammans. På 
läktarna var det knakafullt och stämningen var på topp. J a, se det var en 
väl genomförd sporthändelse som arrangörerna har all heder av. Den 
visade att Vänersborg kan mobilisera många förmågor och genomföra 
ett stort internationellt evenemang på ett föredömligt sätt. Bandy-VM 
gav god publicitet åt staden. 

Publicitet och eko utöver Sveriges land gav också, i vintras, incidenten 
med statsministern och kommunalrådet. Gillesbrodern och kommunal
rådet S Anders Larsson s hade dristat sig till, att med rätta, och i 
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kärnkraftiga uttalande, offentligt kritisera regeringen för dess energipo
litik. Denna energipolitik missgynnade i högsta grad det energislukande 
Vargön Alloys. 

När så statsminister Persson träffar kommunalrådet Larsson på en 
regeringskonferens i Skellefteå sticker rikspampen ett pinligt finger i 
magen på vår Gillesbroder som , likt en skolpojke, blir åthutad och 
känner maktens vibrationer ligga tunga i luften. Det hela känns bekant 
på något sätt. Våra rikspampar har agerat såhär förr. Gustav Vasas van
liga avslutningsfras i sina brev till undersåtarna kommer i minnet ... 
efter mina ord rättar och packar ni er. .. Men det är ju historia, och inte 
hade vi demokrati då heller, på vasatiden för 450 år sedan. 

Så blev Vänersborg under år 1997 åter en redarstad. Tonnaget ökade 
med hela 100%. Ärevördiga passargerarlinjen Fesketörget- Ursand åter
uppstod, så också lustkryssarens onomatopoetiska namn, Possidönken. 
Fast båten var en annan skapelse än den ursprungliga. Ä ven skeppare 
och redare var nya och uppbackade av såväl fritidschef som centrum
förening. Själva fartyget blev dock inte uppbackat av någon, och tur var 
väl det. 

Har ni förresten tänkt på att backen på ett fartyg alltid ligger framåt. 
Konstigt, men så är det. Ett stycke marint kunskapsgods som 
Possidönkens besättning tydligen också släpar på. 

Centrumföreningen var aktiv under året. Den genomförde och un
derstödde en rad arrangemang för att behålla och för att locka nya grup
per människor till stadens mitt. Ett levande centrum är ett måste för 
Vänersborgs överlevnad. En centrumutvecklare och en centrumvärd 
anställdes, de första i regionen, för att driva och utveckla arbetet med 
att hålla staden levande. 

"Morsor och farsor på stan" är ju en företeelse som är bra att den 
finns men tråkig att den skall behövas. Det tycks dock ofta varit fler 
fasor än farsor på stan under året. En farsa som dock uppenbarade sig 
på stan kom tillresande ända från Polen. Han var far till den yngling 
som under olyckliga omständigheter duperats att deltaga i en stöldturne 
mot glasögonbutiker. Affärsiden synes vara att plocka till sig glasögon 
i Sverige och västra Europa för att sedan med hjälp av dessa starta en 
optikerkedja i Polen. 

Hursomhelst, i Vänersborg "torskade" en av de tre polska kumpa
nerna när de skrämdes av polisen. Sonen till den sedermera hitresta 
farsan bröt båda benen, så honom lyckades polisen gripa. Denne var det 
också i övrigt synd om, lurad till medhjälp som han var, nygift och 
dessutom med barn på väg därhemma ... kommen så långt i sin berät-
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te l se, då grät rätten och gossen fick åka hem med farsan och lova att inte 
visa sig på stan igen. 

Handelskammaren uppger att en polsk optikerfirma, till Sverige, vill 
exportera de nya ungerska glasögonen mot färgblindhet. Man vill också 
sälja glasögon för blåögda. 

Buset skapar nattetid understundom ett levande centrum. Polisen har 
under året tvingats avlossa en rad tjänsteskott, en 1600-talsmålning har 
stulits från Vänersborgs kyrka, lägenhetsinbrott, knivslagsmål, skylt
fönster utslagna ... men förskräckes ej lilla hop. Visserligen är polissta
tionen i vår stad nattetid och under helger ej bemannad, men, till vän
ster om den låsta ytterdörren finns en porttelefon, som, dygnet runt, 
nästan omedelbart, förbinder den hjälpsökande med yttervärlden. Hör
barhet 2:a. Man får bara hoppas att de ärenden som expedieras via port
telefonen effektueras tillräckligt snabbt så att ingenting annat, också, 
behöver förbindas. 

En frisk fläkt visade sig floristen och konstnären Tage Andersen från 
Danmark vara. Denne ordnade konstinstallation i gamla vattentornet. 
Ett kulturarrangeman som med rätta uppmärksammades och som drog 
stora skaror besökare från när och fjärran. 

I efterhand har det gnällts på brandsäkerheten i vattentornet. Men 
den var väl väl genomtänkt. Andersen hade låtit montera sprinklers re
dan på utsidan av byggnaden. Dessa vattenbegjöt effektivt såväl fasad 
som besökare. En riktig rotblöta fick man och den ingick i priset. 

I det sommartorra Sverige brann naturen på flera platser. Otäckt var 
det på en ö i Norrland där ett fiskeläge med tillhörande fyrtom hotades. 
Ä ven Vänersborg fick sin egen fyrplats, nämligen Risberget vid Länsan 
på Skräcklan. Det var SMU:s vårbål som någon marodör, liksom förra 
året, försökte tutta på en kväll för tidigt. Efter snabbt ingripande av 
allmänhet och brandkår räddades både valborgsmässobål och det tradi
tionella vårfirandet Gävleborna skyddar sin julbock, vänersborgarna 
sin Valborgs brasa. 

Den italienske satirikern och dramatikern Dario Fo fick årets Nobel
pris i litteratur. Ett mycket kontroversiellt val men samtidigt lyfte Svenska 
Akademien fram den europeiska, latinska kulturen med rötter i antiken. 
Detta kan vara bra som motvikt till den alltmer dominerande nordame
rikanska livsstilen. Man får inte glömma bort att oliver och solmoget 
vin byggde vår kultur, inte jordnötssmör och parfymerad Bourbon. 

Fo gycklar med överheten på ett elakt sätt. Få kan rå på Fo då. 
Han är en större vardagsanarkist än de flesta italienare. Och nu är han 
nobelpristagare - men - inte Gillesbroder. Det kan inte alla F o bli. Detta 
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understryker tydligen det som vi alla redan visste, nämligen, att det är 
svårare att bli medlem i Vänersborgs Söners Gille än det är att få No
belpriset. 

Turerna kring Rehab fortsatte även i år. I bland var dessa förskräck
ande ibland beklämmande. Det märks att det drar ihop sig till valår för 
alltfler politiker deltar i debatten. Lasaretts-, Vänerparks- och 
Rehabfrågan borde avhandlas i en artikel i Gillets årsskrift om några 
tiotal år då perspektiv kan anläggas på det hela. Redan i dag kan man i 
alla fall konstatera att hade vi Gillesbröder skött vår privatekonomi på 
ett motsvarande sätt, som Lasaretts-,Vänerparks- och Rehabfrågan 
skötts, så hade vi sedan länge satts under förmyndare. 

En person som länge och outtröttligt och fylld med civilkurage in
tresserat sig för och drivit frågan om Rehabs fortlevnad i Vänersborg är 
Gillesbrodern och advokaten Lennart Sandström. 

Heder åt honom och åt alla andra som kämpar för Vänersborg och 
dess fortbestånd! 

Allahelgonaafton 1997 

Peter Nissen 
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t 
MINNESRUNOR 1997 - 1998 

Under tiden juli 1997 t o m juni 1998 har 17 Gillebröder fullbordat sin 
jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne. 

Sjöingenjören Gösta Fritio f Berglund, född i Vänersborg den 15 
juli 1915, avled i Malmö den 19 maj 1997. Efter avlagd 
realexamen 1936 vid Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg, 
erhöll han anställning, först vid Götaverken i Göteborg 1936 -
1938 och sedan i handelsflottan fram till 1940 för att skaffa sig 
praktik till sjö ingenjörsexamen, som han avlade i Göteborg 1942. 
Under åren 1942 - 1944 fullgjorde han beredskapstjänst som 
marinunderofficer. Från sistnämnda år tjänstgjorde han som 
fartygsbef:il hos Rederi Ab Transmarin fram tilll947 då han erhöll 
befattningen som maskinist vid Lunds stads EL verk, som han 
innehade fram till 1950, då han utnämndes till driftsmästare vid 
Malmö stads Industriverk och denna befattning innehade han 
fram till sin pensionering 1980. Från uppväxttiden i Vänersborg 
minns vi gärna Gösta Berglund som en öppen och glad yngling 
som det alltid var roligt att samspråka med då han var pappa 

Fritio f behjälplig i den lilla trivsamma speceributiken på Vallgatan. 
Inträde i Gillet 1943. 

Produktchefen Inge Tullberg född den 12 september 1905 avled 
i Bromma den 4 juli 1997. Redan 1908 flyttade han med sina 
föräldrar till Malmö, där han vid Högre Allmänna Läroverket 
avlade studentexamen. Efter avslutade studier erhöll han 
anställning vid Philips Radio AB och 1928 flyttade han över till 
A. W. Holms AB, Malmöfilialen. 1931 erhöll han anställning 
vid AB Robo som senare blev Robert Bosch AB, och arbetade 
inom den koncernen fram till sin pensionering 1970. Först inom 
radioförsäljning och senare, fram till 1945, svarade han för 
utvecklingen och försäljningen av Elektroverktyg. Från 1945 och 
till sin pensionering innehade han befattningen som produktchef 
för gruppen Hushållningsmaskiner. 
Inträdde i Gillet 1918. 
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Byråchefen Reinhold Bergström, född i Pajala den 18 september 
1914 avled i Vänersborg den l september 1997. Han växte upp 
i Pajala, Övertorneå och Rörbäcksnäs, tog realexamen i Luleå 
och avlade studentexamen i Strängnäs. Efter jur. kand -examen i 
Stockholm och tingsmeritering vid Södra Roslags domsaga 
flyttade han år 1944 till Vänersborg. Där vann han anställning 
som länsnotarie. År 1957 befordrades han tilllänsassessor och 
efter några år till förste länsassessor. 1970 utnämndes han till 
byråchef med ansvar för Länsstyrelsens administrativa avdelning. 
Reinhold Bergström deltog med stort intresse i stadens 
föreningsliv. Han var med och bildade Lions Club i Vänersborg 
och var innehavare av utmärkelsen MeJvin Jones Fellow. Han 
var även medlem av Frimurareorden och Par Bricole. 
Inträdde i Gillet 1980. 

Målaremästaren Jack Westerberg, född i Norrköping den 4 
november 1924, avled i Vänersborg den 25 september 1997. 
Redan i späd ålder flyttade han med föräldrarna till Stockholm, 
där han efter avslutad skolgång böljade arbeta som målarlärling 
och flyttade till Nynäshamn. Under sin värnpliktstjänstgöring 
genomgick han utbildning till värnpliktig officer vid Infanteriets 
Kadettskola på Karlberg. Efter militärtjänstgöring flyttade han 
först till Nässjö och senare, 1950, till Vänersborg och arbetade 
här i sin faders målerifirma fram tilll957 då han övertog rörelsen 
och drev den i egen regi i mer än trettio år. 
Jack Westerberg var en engagerad radioamatör och hade 
radiokontakter med amatörsändare runt hela världen. Han var 
även en hängiven bridgespelare och var medlem av Odd Fellow
orden i Vänersborg, Vänersborgs Företagareförening och 
Trollhättans Radioamatörer. 
Inträdde i Gillet 1990. 

Specialläraren Henry Bjärudd, född den 6 januari 1914 i 
Björnekulla församling av Åstorps kommun, avled i Vänersborg 
den 27 augusti 1997. Efter avlagd folkskollärarexamen utbildade 
han sig till dövlärare vid Manillaskolan i Stockholm. Redan 1939 
tillträdde han befattningen som speciallärare vid Vänerskolan i 
Vänersborg. En anställning som han innehade fram till sin 
pensionering. Efter studier vid Gallandet College i Washington 
DC i USA, som var världens enda universitet för döva, tog han 
där en Sachelor of art 1957. 
Vid sidan av sitt arbete var Henry Bjärndd intresserad av stadens 
föreningsliv och innehade olika förtmendeuppdrag i Lions såväl 
på lokal- som distrikts planet. Naturen låg honom varmt om hjärtat 
och hans mykologiska kunnande var någonting utöver det vanliga. 
Efter en svampplockningsdag om hösten var det inte ovanligt att 
finna ett hundratal arter i hans korg. 

Hans käraste och mest omhuldade hobbies var dock teckning och måleri, som fick uttryck i ett 
finstämt landskapsmåleri från Bjärebygden och Skäldervikens stränder. 
Inträdde i Gillet 1987. 
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Möbelhandlaren Einar Borg, född i Vänersborg den 26 november 
I 906, avled i sin födelsestad den 26 september I 997. Efter slutad 

skolgång vann han anställning hos Klassons Möbelaffär, som då 
var belägen på Drottninggatan, men flyttade senare ned i egen 
fastighet på Lilla Vassbotten. Så småningom övertog Einar Borg 
firman och drev den i egen regi fram till 1953 då han överlät den 
till möbelhandlaren Gösta Bäckman, som ändrade firmanamnet 
till Våra Möbler. Firman drivs idag av andra generationen 
Bäckman i de moderna lokalerna på Östra vägen. Sedan Einar 
Borg överlåtit möbelaffären inträdde han som medhjälpare i sin 
hustrus firma Pälsmode, som var belägen på samma fastighet, 
där han en gång började sin bana inom möbelbranschen. 
Redan i tidiga ungdomsår fångades Einar Borgs intresse av 
idrotten och han var medlem i Vänersborgs Idrottsförening i nära 
sjuttio år. 
Inträdde i Gillet 1948. 

Handelsträdgårdsmästare Ole Anton Thernqvist, född i 
Vänersborg den 9 januari 1911, avled i sin födelsestad den 30 
september I 997. Efter avlagd realexamen vid Vänersborgs Högre 
Allmänna Läroverk 1927, praktiserade han i faderns 
handelsträdgård fram till I 930. Därefter praktiserade han i Motala 
Handelsträdgård vid Trädgårdsföreningen i Göteborg fram till 
1936, då han återvände till Vänersborg och till arbete i faderns 
rörelse. Den anrika finna, som startades redan 1869 av hans farfar, 
omfattade ju både handelsträdgården vid Edsvägen och 
Themqvist Blomsterhandel i korsningen Edsgatan- Sundsgatan, 
övertogs av Ole Thernqvist. Med trädgårdsmästarens nedärvda 
känsla och gedigen yrkeskunskap utvecklades rörelsen under 
hans ledning till ett begrepp i stadens affärsliv. Redan i unga år 
fångade radiotekniken hans intresse. Att bygga en egen 
radiomottagare och kunna lyssna på den, var ju vid den tiden 

något av en sensation. Stor del av sin fritid ägnade han åt fotografering, då han inte var i fård med 
båtbyggeri och fiske. Liksom sin far och farfar var Ole Thernqvist engagerad i stadens ordensväsen. 
Han tillhörde Vänersborgs Par Bricole i mer än 50 år och tjänstgjorde under den tiden som 
ämbetsman i flera olika befattningar. Ett speciellt varmt intresse ägnade han åt vårt Gille, vars 
styrelse han tillhörde under många år. Han var en självskriven hedersledamot. 
Inträdde i Gillet 1930. 
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Fiskhandlaren John Henry Fock, född i Vargön den 15 januari 
1917, avled i sin födelseförsamling den 25 november 1997. Efter 
slutad skolgång genomgick han utbildning till elektriker och efter 
det han genomgått Gotthardska Handelsskolan i Vänersborg, vann 
han anställning vid Vargöns Elektriska Verkstad. På 1940-talet 
inträdde han som delägare i broderns Egon Fiskaffär i Vargön. 
1949 flyttades verksamheten till Vänersborg, där de båda bröderna 
övertog den gamla välkända firman Västkustens Fiskhall. Med 
stor kunnighet, service och finess utvecklades och utökades 
verksamheten till en stor värdefull tillgång för vår stads affärs
och köpmansliv. Firman såldes 1992 och är numera nedlagd. 
Redan i barnaåren gick Henry Fock med scoutrörelsen, som blev 
ett av hans stora intresse. Han var verksam inom Vargöns scoutkår 
i dryga trettio år, nying- patrulledare -avdelningschef till kårchef. 
Som sångare deltog han i Vargöns Kyrkokör under 65 års tid. 

Redan på 1930 -talet böljade han sjunga i Vargöns Kapell. Andra intressen som Henry Fock 
ägnade sin tid var curlingsporten, stugan på västkusten och fiske. 
Inträdde i Gillet 1986. 

Åkeriägaren Gösta Mellqvist, född i Erikstad den 8 april 1927, 
·avled i Vänersborg den 28 november 1997. Bilar, 

kommunikationer och transporter fångade i mycket unga år Gösta 
Mellqvists intresse. Därför var hans yrkesval utstakat och han 
böljade sin yrkesverksanuna bana hos Hilding Anderssons 
Åkeri i Erikstad. Under flera år körde han buss för GDG, där 
hans yrkeskunskap ofta anlitades vid utlandsresor. 1952 startade 
han egen åkerirörelse, och han övertog legendariske Rickard 
Mattssons firma i Timmervik Han var föreståndare för Lastbil
centralen i Brålanda och bildade Vänersborgs Åkeri AB med 
körningar för Lastbilscentralen och Bil spedition. 1996 försäljdes 
den del av bolaget som utförde uppdrag från Bilspedition till 
Hägerstens Åkeri AB i Stockholm. Hans organisationsförmåga 
och engagemang tog i anspråk i form av olika styrelseuppdrag 
inom Lastbilscentralen, Bilspedition, Älvsborgs läns 

Åkeriförening och bostadsrättsföreningen Konvaljen. Han var även engagerad i föreningslivet 
och tillhörde Vänersborgs Par Bricole och Lions Club i Brålanda, vars president han var under 
åren 1973 - 197 4 och där han verksamt bidrog till de uppskattade och omfattande humanitära 
hjälpsändningarna till staden Hajnowkai Polen. Trots sina många engagemang hann Gösta Mellqvist 
med att odla sina fritidsintressen veteranbilar, båtar och fritidshuset i Hamburgsund. 
Inträdde i Gillet 1981. 
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Blidaskepparen Lennart Tarren Abraharnsson, född i Vänersborg 
den 7 juni 1927, avled i stenungsund den 30 november 1997. 
Efter slutad skolgång erhöll han anställning vid Wulf & Co i 
Vänersborg på avdelningen för gengasaggregat. Hans intresse 
för bilar och försäljning förde honom snart över till 
bilavdelningen, där han snart visade sig vara en skicklig och 
framgångsrik försäljare. Hur många "Isabellor" Tarren sålde är 
oklart men antalet var rekordartat. Tempot och det tuffa livet inom 
branschen blev för högt för Tarren och i böljan av 1950-talet 
beslöt han sig för att växla in på ett nytt spår. Han genomgick 
Missionsförbundets utbildning för evangelister och 
ungdomsledare i Stockholm och började därefter arbeta som 
pionjärarbetare i Härjedalen. Efter några år där erbjöds han ett 
liknande arbete i Gravarne och flyttade dit 1961. Det var under 
denna tid drömmen om missionsbåt väcktes hos honom och redan 

J 963 började konturerna av den första El ida att skönjas. Den har ju som bekant följts av flera 
EJidor. Tarrens optimistiska framåtanda och starka tro har varit den avgjort drivande kraften i 
dessa stora projekt liksom i hans engagemang för barnen i Indien, som varit och är 
välsignelsebringande i alla avseenden. Tarren bar alltid med sig starka band från sin hemstad. Han 
var medlem i Kamratföreningen Gamla Kokhusare och besökte under sin uppväxttid ofta sina 
morföräldrar i det gamla kulturhuset. 
Inträdde i Gillet 1983. 

Musikläraren Carl Elmer Paulsson, född i Vänersborg den 4 
oktober 1909, avled i sin hemstad den 18 februari J 998. Redan 
efter slutad skolgång observerades hans musikaliska begåvning 
och han etablerade sig redan under ungdomsåren som en skicklig 
och mycket uppskattad musiker. Hans enorma musikala register 
och artistiska förmåga parad med en gudabenådad varm humor 
gjorde honom till en stor konstnär. Flera generationer 
Vänersborgare har njutit, gläds och beundrat hans förmåga och 
hans ödmjuka sätt att hantera sitt instrument, violinen. De 
Vänersborgare som lyssnat till Elmer Paulssons smäktande toner 
då han från Skogshyddans Sommarservering lät dem sprida sig 
över Djupedalsviken och Sanden bär med sig en stämningsfull 
och oförglömlig musikupplevelse. 
Under åren 1953- 1956 var han musiklärare vid Vänersborgs 
Högre Allmänna Läroverk och från sistnämnda år fram till 

pensionering 1974 var han lärare vid Vänersborgs Kommunala Musikskola. 
Inträdde i Gillet J 954. 
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Kamreren Gösta Koren, född i Jönköping den 19 augusti 1908, 
avled i Vänersborg den 4 mars 1998. Han kom i tidiga barnår till 
Vänersborg, där han vid Högre Allmänna Läroverket avlade 
realexamen 1924. Samma år erhöll han anställning vid Nya 
Konditoriet på Edsgatan, först som springpojke och sedan som 
lärling. Under året 1927 genomgick han Vänersborgs 
Handelsskola och 1928 anställdes han som kontorist vid 
Tenggrenstorps Tegelbruk, där han avancerade till kamrer. År 
1948 flyttade han till Trollhättan och tillträdde där tjänsten som 
kamrer vid Trollhättans Cementgjuteri där han stannade kvar till 
1966 då han erhöll anställning vid Prylers V ulk AB i Trollhättan, 
en befattning som han innehade fram till sin pensionering 1975. 
Gösta Korens stora fritidsintresse var Röda Korset. Redan 1936 
var han med om att bilda Vänersborgs Röda Korskår,-som han 
tillhörde intill sin bortgång. Han tillhörde även Trollhättans Röda 

Korskår och var aktiv inom båda kårerna, bland som sekreterare under många år. 
Inträdde i Gillet 1953. 

Tecknaren och konstnären Lars Erik Friberg, född i Vänersborg 
den 17 april 1919, avled i Trollhättan den 14mars 1998. Efter 
avlagd realexamen 1935 vid Vänersborgs Högre Allmänna 
Läroverk, arbetade han under några år vid Wulf & Co Skyltfabrik 
i Vänersborg och på Länsstyrelsens Bensinavdelning. Under dessa 
år genomgick han fullständiga kurser i teckning och målning vid 
korrespondensinstitutet Hermods. 1942 anställdes han som 
kontorist vid Flygmotor i Trollhättan och 1948 erhöll han 
befattning som tecknare vid samma företag, en uppgift som han 
utförde fram till 1982 då han blev fri konstnär. 
Erik Fribergs stora livsintresse var konsten. Han var med om att 
starta Gösta Älvdalens Konstförening. Hans första utställning 
var i Vänersborg 1948 tillsammans med konstnärsvännen Erik 
Sjölin. Därefter deltog han i en lång rad samlingsutställare och 
ettiotal separatutställningar. 

Han har erövrat Göta Älvdalens Konstförening stipendium 1975 och Trollhättans kommuns 
kulturstipendium 1979. 
Inträdde i Gillet 1969. 
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Ombudsman Per-Arne Kihlström, född i Vänersborg den 26 
november 1928, avled i Åkarp den 18 april 1998. Efter slutat 
skolgång i Vänersborg arbetade han som kontorist hos olika 
Vänersborgsföretag, bl a hos Wulf & Co, Vänersborgs Gasverk, 
LBF, Korp & Söner. Han arbetade även några år som 
byggnadsarbetare. Redan i mycket unga år blev han intresserad 
av politik och 1958 anställdes han som ombudsman för 
Folkpartiets Ungdomsförbund i Norra Älvsborg. 1960 erhöll han 
befattningen som valkretsombudsman för Folkpartiet med 
placering i Malmö. Denna befattning innehade han fram tilll97 4 
då han etablerade sig som egen företagare. 
Per-Arne Kihlström engagerade sig redan under barn- och 
uppväxtåren i stadens föreningsliv, scoutrörelsen, idrotts -och 
musiklivet. Han spelade Ess-komett i Folkskolans gossmusikkår, 
Missionskyrkans ungdomsorkester och i Stadsmusikkåren. Han 

var en av bildarna till Zärimners AIK, som gick upp i Vänersborgs Allmänna Idrottsklubb VAlK, 
där han redan vid 16 års ålder framgångsrikt förvaltade förtroendet som sekreterare för klubben. 
Inom Idrottsklubben LIRA, pojkklubben som bildades 1943, spelade PEA en avgörande roll under 
den era då klubben förvandlades till en väletablerad och framgångsrik bandyförening. Han var 
aktiv som orienterare och roddare. Som roddare nådde han stora framgångar tillsammans med Erik 
Olsson, Gunnar Jonsson och Bengt "Lelle-Gus" Gustavsson i Gösta Johanssons berömda 
lättvikts fyra. 
Inträdde i Gillet 1976. 

Väktaren Stig Olsson, född i Västra Tunhem den 27 oktober 1930, 
avled i Vänersborg den 21 juni 1998. Efter avslutad skolgång 
vann han anställning vid Televerkstaden, sedermera TELl i 
Väners borg, där han arbetade under 25 år, varefter han gick över 
till väktaryrket, som han blev trogen fram till sin pensionering 
1995, då han var anställd vid Sicuritas. 
Stig Olssons stora fritidsintresse var fotokonsten, som han 
inom Vänersborgs Fotoklubb, utvecklade till näst intill 
professionalism. Åtskilliga dokumentariska bilder från livet i vår 
stad bär Stig Olssons signum. Han var medlem i Vänersborgs 
Skidklubb och var aktiv utövare av orienteringssporten. Han bar 
med sig ett djupt rotat naturintresse och var en hängiven 
amatörodlare på kolonilotten. 
Inträdde i Gillet 1979. 
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El-installatören Olle Sjöstad, född i Vänersborg den 12 januari 
1933, avled i sin födelsestad den 21 juli 1998. Efter slutad 
skolgång böljade han arbeta i faderns, Ragnar Sjöstad, firma, 
Vänersborgs Elektriska. Redan i unga år, vid faderns bortgång, 
övertog Olle Sjöstad rörelsen, som han tillsammans med familjen 
drev och utvecklade under drygt trettio år innan han överlämnade 
ansvaret för den välrenommerade firman på sina barn, tredje 
generationen Sjöstads Elektriska. 
Olle Sjöstad hyste ett varmt intresse för idrotten i vår stad och 
under ungdomsåren var han en klippa och säker utpost som 
målvakt i ett av Vänersborgs Idrottsförenings allra första 
ishockeylag, som hade sin hemmaarena på Holmängenrinken. 
Vid sidan av arbetet och familjen var sommarstugan uppe vid 
Bräckeviken hans stora intresse, där han med stor energi och 
känsla för naturen skapade ett bestående verk. 
Inträdde i Gillet 1952. 

Järnhandlaren Anders Andn!en född den 29 september 1938, 
avled i sin födelsestad den 24 juli 1998. Efter studietr vid 
Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg avlade han 
handelsstudentexamen 1959. Som tredje generationen 
järnhandlare inriktade han sin utbildning på att fortsätta 
traditionen och överta familjeföretaget. Han arbetade under en 
period hos Heimers stora Järnhandel i Malmö, och praktiserade 
ett år hos en stor verktygsgrossist i Wuppertal, Tyskland, innan 
han börja arbeta i familjens järnhandel som han övertog i mitten 
av 1970-talet i samband med furnans flyttning till Torpaområdet. 
Under en period i slutet av 1960-talet tjänstgjorde han som lärare 
i företagsekonomi vid den speciella järnhandelsskolan i Alingsås. 
AndersAndreenvar engagerad i fack- och föreningsliv. Intill sin 
bortgång tillhörde han styrelsen för Västergötlands 
Järnhandlareförening och var tidigare ledamot av styrelsen för 

Järnia AB, som ägdes av järnhandlarna. Han tillhörde styrelsen för Vänersborgs Sparbank och var 
under en period ordförande i Vänersborgs Köpmanaförening. 
Han var även intresserad av sport och idrott. Redan 1949 gjorde han debut som golfspelare, först 
på Kobergs golfbana senare i Onsjö Golfklubb, vars vackra bana han var med om att bygga upp. 
Inträdde i Gillet 1968. 
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
MEDLEMMAR 
t.o.m. 30/6 1998 

Födelse- Inträdes-
år år 

* ABELSON, ROLF, Vänersborg ...................................................................... 1954 86 
AOOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg .................................................. 1963 95 
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö......................................................... 1935 75 
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg.............................................................. 1920 96 
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ............................................ 1966 80 
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem................................................ 1965 78 

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare ....... 1944 58 
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem........................................................ 1968 78 

* AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg ......................................... 1923 58 
AHLSTRÖM, PÄR, Sigtuna ........................................................................... 1952 98 
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .................... 1948 75 
ALFREDSSON HÅKAN, Vänersborg ........................................................... 1951 95 
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ............................................................... 1956 76 
ALMGREN, BENGT, Frändefors ................................................................... 1945 96 
ALMHAG E, EJE, Köpman, Vänersborg ................................................ .. . ..... 1945 94 
ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Vänersborg ............................................ 1947 88 
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg........................... 1940 74 
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .......................................... 1940 92 
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* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .............................................. .. 1944 65 
* LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .................................. .. 1921 60 

LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänersborg ....................................................... . 1954 83 
LINDBERG, JOAKIM, Vargön ..................................................................... . 1979 88 
LINDESBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön ....................... .. 1945 87 
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ........................................................... .. 1939 86 
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem ....................... . 1954 75 

* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .............................. . 1927 62 
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm ................................... . 1916 88 
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg ................................................. . 1926 94 
LINDGREN, ARVID, Vänersborg ................................................................. . 1985 85 

* LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ................................................. . 1914 54 
* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg ...................................... .. 1921 65 

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ................................................ .. 1923 77 
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ..................................................... .. 1921 (57) 74 
** LINDQV!ST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg ............................................ . 1914 37 

LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ................................................. .. 1940 94 
* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ............................................ .. 1918 63 

LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig ............................................... . 1948 97 
* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa ................................ . 1912 55 
* LISS, PER ARNE, Vänersborg ..................................................................... .. 1940 67 

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .......................................... .. 1949 75 
LIVEN, EJE, Vänersborg ............................................................................... . 1931 96 
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .................................................................. . 1966 94 
LJUNGGREN LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors .................................. . 1946 98 
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg ................................. .. 1951 95 
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg ................................. . 1919 81 
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg ....................................................... . 1948 95 
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LO HEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg .................................................... . 1925 95 
LOHM, SÖREN,. Kranmaskinist, Vänersborg ............................................... . 1942 93 

* LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg ........................ . 1913 55 
LUDVIGSSON, HÅKAN, Mölnlycke ........................................................... . 1948 95 
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .......................................................... . 1947 85 
LUND BLAD, ROLF, Vänersborg .................................................................. . 1926 89 

* LUND BORG, BO, Operasångare, Haninge .................................................. .. 1932 66 
LUNDBOR G, ERIC, Köpman ständig medlem ............................................. . 1957 66 

** LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg 
Innehavare av gillets medalj ( 1983) .............................................................. .. 1921 42 
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ............................................................. . 1956 73 

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg .................................................................... . 1952 73 
** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg .................................................. . 1925 42 
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ..................................... . 1941 67 

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö ........................................................................ . 1975 80 
* LUNDGREN, SUNE, Rektor, Landvetter ...................................................... . 1913 53 

LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ..................................... .. 1946 88 
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg ............................................ . 1935 94 

* LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ................................................. . 1921 52 
* LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg 

Innehavare av Gillets medalj (1995) .............................................................. . 1919 52 
* LUNDIN, JAN, Vänersborg ........................................................................... . 1936 69 

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .................................................... . 1953 55 
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ........................................ . 1946 93 
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg ............................... . 1936 89 

* L UNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ................................. . 1926 64 
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ............................................................. . 1933 76 
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ............................................................ . 1940 80 
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön ...................................................................... . 1963 97 
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .................................................. . 1953 85 
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ........................................ . 1938 97 
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg ......................... . 1918 84 
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ................................... .. 1925 91 

* MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland ...................................... .. 1913 49 
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .............................................................. . 1943 72 
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungsicile ........................................ . 1940 65 

MAGNUSSON, PER, Stockholm .................................................................. . 1965 95 
MAHL, LENNART, Särö ............................................................................... . 1936 97 
MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg ....................................... . 1928 80 
MALM, GÖTE, Vänersborg .......................................................................... . 1921 96 
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ........................................ .. 1945 80 

* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ......................................... .. 1922 70 
* MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ............................................. . 1924 52 
* MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .................................. .. 1925 54 

MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg ............................................................. . 1919 75 
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ...................................................... .. 1937 85 
MOSSBERG, ERIK, F, Länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .................... . 1915 82 
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .............................................. . 1931 90 
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* MÅNGBER G, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .............................. . 1923 66 
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm ..................................... .. 1951 87 
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde .................................. .. 1958 95 
NIKLASSON, HANS, Vänersborg ................................................................ . 1966 85 
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .................................................................... . 1964 83 

* NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg ................................ .. 1925 56 
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra ................................................ .. 1944 83 
NILSSON, HANS, Skene .............................................................................. . 1923 88 
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg ........................................... . 1913 83 
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ........................................ .. 1954 94 

* NILSSON, CARL-ERIK, Droskägare, Vänersborg ....................................... . 1920 66 
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge ......................................................... .. 1943 92 
NILSSON, NILS, B rälanda ............................................................................ . 1935 96 
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ........................................ . 1923 78 
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Vämamo ................................ . 1925 80 
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ................................................... . 1971 97 
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ....................................................... . 1926 89 

** NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ............................................... .. 1908 41 
* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ............................................. . 1923 58 

NISSEN, PETER, l:e antikvarie, Vänersborg .............................................. .. 1947 81 
* NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .............................................. . 1909 53 

NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ................................... .. 1937 81 
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg ................................................. .. 1916 87 
NORDQUIST, HANS, Vänersborg ................................................................ . 1925 95 
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg ..................................... .. 1963 92 
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ............................................. . 1930 77 
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg ....................................................... . 1942 97 
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ................................... .. 1944 90 
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping .................................................... . 1935 89 
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ......................................................... . 1922 89 

* NY STRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .................................. . 1928 58 
NY STRÖM, ULF, Smältv. arbetare .............................................................. .. 1967 95 
NÄS, ANDERS, Stud, Vargön ........................................................................ . 1977 94 
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg ...................................................... .. 1934 79 
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg ............................................................ . 1957 79 
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg ................................................. . 1913 79 
OLANDER, T ÅGE, Göteborg ....................................................................... . 1921 95 
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .................................................. . 1938 91 

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... . 1921 60 
* OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .................................................... .. 1929 48 

OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg ......................................................... . 1933 89 
* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem ..................... . 1918 72 

OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ............................................ . 1956 83 
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .................................................... . 1935 75 
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ............................................... .. 1928 78 
OLSSON, ROGER, Vänersborg .................................................................... . 1969 93 

* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ........................................... . 1949 72 
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .......................................................... . 1945 83 
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OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ...................................................... . 1919 74 
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .................................................. . 1937 88 
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ............................................. . 1930 82 
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ................... . 1933 76 

* PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets 
medalj ( 1980) ................................................................................................. . 1910 52 
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem ...................... . 1947 76 
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ................................................. .. 1960 85 
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .......................................... .. 1965 85 
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V: a Frölunda ........................................ . 1942 76 
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg .............................. . 1946 94 
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ...................... . 1965 85 

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .............................................. .. 1937 65 
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö ............................................... .. 1957 88 
PERSSON, HANS OLOF, studerande, Vänersborg ...................................... . 1974 90 
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ................................... .. 1948 95 
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .......................................................... . 1925 77 

* PERSSON, THORE, 1:e byråsekr, Vänersborg ............................................. . 1919 70 
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg ............................................................. . 1919 80 
PETERSON, ERNST, F.d: Ekonomichef ....................................................... . 1930 98 
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .......................................... .. 1939 95 

* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ......................... . 1943 71 
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ...................................................... .. 1941 94 
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg ................................................... . 1923 77 
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg 
Innehavare av gillets medalj ( 1992) ............................................................... . 1925 81 
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping ............................................. . 1937 86 
PETERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg ..................................................... . 1962 92 
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .............................................. . 1932 92 
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön ....................................................... . 1919 93 
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp .............................................................. . 1957 96 
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg ............................................................... . 1971 94 
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ................................................................. . 1947 94 
PÅLSSON, ÅKE, Trollhättan ........................................................................ . 1946 97 

* P ÅR UD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem 
Innehavare av gillets medalj (1980) ............................................................... . 1923 52 
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg .................................................. . 1935 98 

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .......................................................... . 1929 66 
* RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .................................................. .. 1914 55 

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .......................................................... . 1948 88 
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ............................... . 1943 72 
* RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla ................................................... .. 1919 53 
* RANER, STEN ERIK, Leg .läkare, Göteborg ................................................ . 1947 69 
* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg ......................................................... .. 1933 60 
* REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .............................................. . 1907 66 

ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan ............................................................ . 1935 92 
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg ............................................................... . 1936 96 

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg ....................................................... . 1923 55 
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ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv ................................................................... . 1908 83 
* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg ..................................... . 1938 71 

ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .................................................. .. 1945 79 
* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .................... . 1946 58 
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem .................... . 1940 58 

RUDBERG, STIG, Professor, Lund ............................................................... . 1920 76 
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .......................................... . 1916 79 
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .............................................. . 1937 84 
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ........................................................ .. 1940 90 
RYDBERG, LENNART, styckmästare, Vänersborg ..................................... . 1932 90 
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm ................................................. .. 1922 84 
RÅDBER G, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Vänersborg ......................... .. 1910 84 
RÅG VIK, HARRY, Enhetschef, Vällingby ................................................... .. 1936 96 
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .................................... . 1924 94 
SAHLIN, EDGAR, F.handl. Vänersborg ...................................................... .. 1910 86 

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen ...................................... .. 1945 50 
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................ .. 1939 85 
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg ............................................... . 1980 87 
SALONEN, BÖRJE, Örebro .......................................................................... . 1951 95 
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ................................................ .. 1977 87 
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ................................................ .. 1948 81 
SALONEN, OSKAR, Vänersborg ................................................................ .. 1987 89 
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg .................................................. .. 1913 89 
SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg .................................................. .. 1933 76 

** SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .............................................. .. 1911 34 
SANDELMARK, EINAR, Avdelningsschef, Vargön .................................. .. 1910 78 

* SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg ....................... .. 1909 62 
SANDSIR ÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg ...................................... .. 1923 81 
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ........................................................... .. 1936 92 
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .................................. .. 1923 57 
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg .................................................... .. 1957 96 
SELSTAM, URBAN, Docent, Vänersborg ................................................... .. 1939 98 
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .............................. . 1925 82 
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .............................................. .. 1925 74 
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ............................................... .. 1924 74 
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ................................................ .. 1930 84 
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .............................................. .. 1957 76 
SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg .................................................................... . 1932 76 

* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .................................................................. .. 1918 69 
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg ........................................................................ . 1922 79 

* SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg t ................................................. .. 1933 52 
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ...................................................... .. 1958 81 
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .......................... .. 1943 79 

* SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg ........................................ .. 1917 58 
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ............................................. . 1944 94 
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg ................................................... .. 1973 94 
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ..................................................... .. 1930 77 
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .............................. . 1926 87 
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SKOOGH, FRANK, Sjökapten, F.S. Helsingborg ......................................... . 1926 80 
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg 

Ersättare i styrelsen ........................................................................................ . 1937 69 
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg ..................................................... . 1979 95 
SKOOGH, JAN-OLOF, Byrådirektör, Karlstad ............................................. . 1952 95 

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ................................... . 1925 58 
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ....................................................... . 1949 92 
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg ................................................................ . 1983 95 
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ............................................................. . 1953 83 
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .......................... . 1927 62 
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..................................................... . 1932 83 

* SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .................................................. . 1918 50 
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg ......................................... . 1925 70 

STALFORS, LEIF, Vänersborg ...................................................................... . 1939 98 
STALFORS, TOMAS, Vänersborg ................................................................ . 1948 83 
STENBERG, ARNE, Vänersborg .................................................................. . 1933 82 
STENBERG, BERTIL, Kapten, Vänersborg .................................................. . 1921 97 
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ................................................ . 1939 74 

** STENSTRÖM, LARS, 1:e Länsassistent, Vänersborg .................................. . 1905 30 
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ........................................... . 1937 76 
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll, Vänersborg ............................... .. 1955 94 

** STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg ................................... . 1923 47 
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ..................................... .. 1915 81 
STRAND, JOHAN, Vänersborg .................................................................... . 1967 97 
STRAND OLLE, Vänersborg ........................... .' ............................................ . 1931 93 
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ........................................... . 1921 75 
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .................................................. . 1931 75 
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg ............................................... .. 1960 85 
STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ................................................... .. 1920 76 
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .............................................. .. 1939 82 

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ...................................................... . 1934 67 
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ................................... .. 1938 88 
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ................................... .. 1944 95 
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg ............................................ .. 1927 83 
ST ÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .................................................... . 1925 80 
SULTAN, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg .................................................. .. 1971 98 
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .................................................... .. 1934 84 
SUNDBERG, BILL, Konsult, Åsensbruk ..................................................... .. 1956 98 
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ........................................... . 1931 91 
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Åsensbruk ................................................... .. 1956 98 
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ............................. . 1927 94 
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .................................................................. . 1940 82 
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ................................................. .. 1936 75 
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg ............................................. .. 1917 94 
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg ................................................. .. 1942 85 
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .............................. .. 1938 79 
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ......................................... . 1924 84 
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg ............................................................. . 1966 84 
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MALMSTROMS 
ur guld • vänersborg 

Din Guldbutik i Trestad 

Edsgatan 21 Vänersborg 

Tel. 0521 - 106 95 

EKONOMIKONSULT AB 
RoLFjAcoBssoN 

"Vi skattar Er lyckliga" 
Södergatan 28, Vänersborg, tel. 0521-164 64 

draganordningar 
för personbilar 

~l BRINK 
Brink Sverige AB 

Industrigatan 8 
462 28 VÄNERSBORG 
Tel. 0521-27 36 00 
Fax. 0521-27 36 01 



SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg ........................................................... . 1975 94 
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .............................................. . 1962 84 
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg ...................................... . 1952 85 
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .................................. . 1937 79 
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Göteborg ......................................... .. 1943 96 

* SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .......................................... . 1904 73 
* SWAREN, STEN, f.d Landstingsdirektör, Vänersborg .................................. . 1906 70 

SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg ........................................... . 1964 88 
** SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg ...................................................... . 1923 48 

SVENSSON, ALF, Bussägare, Vänersborg .................................................. .. 1957 94 
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .................................................. . 1944 79 

** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ................................................ . 1916 43 
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .......................................... . 1932 64 

SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ......................................... . 1924 93 
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .................................... . 1943 90 
SVENSSON, EL VING, Resemontör, Vänersborg ........................................ .. 1926 93 
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg ................................................ .. 1916 86 
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön ................................................. .. 1914 93 
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem ........................................ . 1975 76 
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ............................................. . 1950 76 
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................ . 1952 80 
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ........................................................... . 1952 80 
SVENSSON, OLLE, Vänersborg ................................................................... . 1920 80 
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem ......................................... . 1972 72 
SVENSSON, REINE, Vargön ........................................................................ . 1945 96 
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna ................................. . 1942 92 

**SVÄRD, TAGE, Helsingborg ......................................................................... . 1910 35 
** SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn ............................................................ . 1916 42 

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .......................................... . 1954 81 
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter .............................................................. . 1947 95 
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................. . 1948 95 
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ........................................ . 1955 92 
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg ............................ . 1916 91 
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ............................................................... . 1960 84 

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ...................................... . 1933 66 
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg .............................................................. . 1940 83 
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ...................................... .. 1933 83 
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg ........................................................... . 1952 95 

**TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ............................. . 1916 46 
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .......................................................... .. 1944 69 

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ..................................... . 1953 87 
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg, 

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj ( 1990) ...................................... . 1939 50 
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla ..................................... . 1955 88 
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ............................................. . 1924 80 

* THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ................................... .. 1922 55 
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ................................ . 1935 79 

* TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ............................................. . 1925 51 

105 



•• o 

VANERSBORGS MALERI 
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 112 25 

Vi utför under ansvar alla slag av 
MÅLNINGSARBETEN 

Nybyggnader Reparationer 

När det gäller bilköp 
Gör som de flesta -Aa'i'" 
Välj Ford hos 

106 

Det kompletta bilföretaget 
med kunden i focus 

Trestad Center 
stampgatan 12, Tel. 0521-25 56 60 

-Säljande samarbete på 190 orter- , : 

, ~VENSK fASTI6HETSFÖRMEDUN6 
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-655 50 

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG 



* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ....................................................... . 1930 61 
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .............................................. . 1935 61 

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön ............................................ .. 1954 76 
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ............................................... . 1936 76 
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg ..................................... . 1922 83 
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ....................................... . 1942 80 
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .................................................... .. 1933 85 
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vargön ................................................................... . 1950 98 
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala ........................................................... .. 1948 95 
ULL DAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .............................................. . 1956 88 
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .................................................. . 1931 87 
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ..................................... . 1919 75 

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien ....................................................... .. 1941 69 
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .......................................................... . 1947 95 
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs .................................................. . 1939 98 
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ............................................... . 1949 80 
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .................................................... . 1943 89 
W AHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Vänersborg .............................................. . 1942 85 

* W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare 
Innehavare av Gillets medalj ( 1989) .............................................................. . 1932 51 
W AHLIN, JACOB, Vänersborg .................................................................... .. 1960 71 
W AHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .................................................... .. 1943 85 
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg ........................ . 98 
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ............................................. .. 1939 94 
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg .................................................. . 1964 92 
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .................................................... . 1930 82 
WALTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ..................................................... .. 1937 90 
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ............................................ .. 1927 77 
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm ............................................................... .. 1969 82 
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm ......................................... .. 1940 83 
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm .......................................................... .. 1965 82 

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..................................................... . 1916 42 
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad .................................................... . 1940 66 
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .............................. .. 1935 61 
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund ..................................................... .. 1939 61 

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg .............................................. .. 1965 73 
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Trollhättan ...................................................... .. 1960 73 
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ................................... .. 1951 75 
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ....................................... . 1934 79 
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ....................................................... . 1948 85 
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ........................................... .. 1916 85 
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg .................................................. .. 1966 80 
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ................................................... .. 1923 80 

* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ................................................... .. 1925 60 
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ................................................... .. 1935 80 

* WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ........................................................... .. 1936 72 
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås ....................................................... .. 1952 77 
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors .............................................. . 1944 84 
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TAXI 
VÄNEISIOIG 

HERBERTS 

Residensgatan 16, 462 33 Vänersborg, 0521-100 39 
Storgatan 13, 464 31 Mellerud, 0530-100 12 

BilSERVICE 
SUNE FREDMAN 

Marieravägen 25, 46237 V ÄNERSBORG 
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479 



WESTERBERG, BERTIL, Malmö ................................................................ . 1917 
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................. . 1940 
WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................. . 1928 
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .................................... . 1923 
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Solna .......................................................... . 1950 
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................ . 1938 
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .................................................. . 1945 

** WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ..................................... .. 1904 
WIBERG, ERIC, F.domänintendent, Vänersborg ......................................... .. 1912 
WIK, INGEMAR, Vänersborg ....................................................................... . 1940 

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .............................................................. . 1950 
WULF, GUNNAR, Direktör, Stockholm ....................................................... . 1935 
V ÄNERLÖV, INGEMAR, Spec.lärare, Vänersborg ..................................... . 1944 

* W ÄRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan ...................................................... . 1928 
YBRING, ELOF, Täby ................................................................................... . 1916 
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg ......................... . 1945 

* ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg ................... . 1917 
* ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .................................................. . 1950 
* ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .................................................... .. 1920 

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ............................... . 1958 
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg ................................................ . 1930 

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .......................................... . 1923 
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ............................................................ . 1944 

** ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .................................... . 1922 
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .................................... . 1924 
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ................................... . 1934 
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................ . 1934 
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungsicile ................................................ . 1937 
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..................................... . 1920 

Antal medlemmar 921 
*tilldelade 25-årstecknet 

**tilldelade 50-årstecknet 
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8 
Årsavgiften är 120:-

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m. m. till 

Vänersborgs Söners Gille 
Göran Hagborg, Södergatan 2 A 
462 34 Vänersborg 
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76 
81 
77 
80 
74 
75 
28 
87 
96 
63 
95 
94 
53 
83 
88 
64 
64 
55 
74 
75 
61 
95 
46 
85 
95 
93 
90 
74 
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Y.~~~~~ 
Försäljning och service av: -
Mobiltelefoner, bilstereo, kom. radio, jaktradio, VHF-radio 
Service på radio, TV, video, videokameror 

00 
Auktoriserad 

antennservice 

Installation och service av villaantenner, parabolantenner 
och kabel-TV-anläggningar 

110 

Onsjö Företagsby, Box 1620,462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00 

SPECIALRESOR 
•• o 

AR VAR SPECIALITET! 
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO 

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan IQ-71 personer efter behov och önskemål t.ex. 

• F~RETAGSRESOR 0521· • SPORT· 
• FORENINGSRESOR OCH ~-~ 
• GRUPPRESOR 666 66 IDROTTSRESOR -

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~ 

frlinin . VL VÄNERSBORCS 

~ ~~~.-!~!!!~!IK 4',~:;:~::·0·:·:~0·:·: 
Svetsargatan 5, Torpa ind.område 

PHILIPS 
TV- VIDEO 

Fri hemkörning och installation 

[
T RADIO ~ TV r-11 """'ll 
...1__..,-....:a.:r::t.. d..::L::r::L s L...ll 

.,.:os ~undsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43 



LEDANDE 
DRAGKRAFT 

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av lastfordonsutrustning, 
med dotterbolag i såväl England som Norge och Danmark. VBG:s första produkt var 
lastvagnskopplingar, som lade grundenfOrföretagets 
framgångsrika utveck- ling. !produktprogrammet 
ingår numera även vänd- skivor, Onspotautomatiska 
snökedjor, Armaton flak- stolpar och bromsskive-
svarvar- produkter med kvalitet och egenskaper utöver det vanliga, som uppskattas 
av miljontals användare världen över. 

VBG AB, BOX 1216,462 2BVÄNERSBORG.TELEFON 0521-27 77 00, FAX 0521-648 6!. 

/ 

" 

Senapen som 
Vänersborgs Söner Gille 

CJtlsses 
9/emltJgade OentJp 

Box 2056, 462 02 V ÅNERSBORG 
SVERIGE, Tel. 0521-123 90 

' 

/. 

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300 

GODISBANKEN 
Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis 

• Kyl da drycker • Glass •Tobak 
• Tips on line • Lotter • Tidningar 
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Vi ger personlig service 

Redovisningsbyrån 
EDSGATAN 2, VÄNERSBORG 

GÖRAN HAGBORG 
Tel. 0521-66390 

KJELL THERNQUIST 
Tel. 0521-60855 

• ta 
Vänersborgs Bokhandel 

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg 
Telefon 0521-679 00. Telefax 0521-71 l O 51 

KYL- FRYS- TV ÄTT- DISK- SMÅEL 

SYMASKINER- BÅTAR- MOTORER 

Skyttegatan 3 - Tel. 0521- 613 50, 172 16 - Vänersborg 
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AFFÄRSJURIDIK 

FAMILJERÄTT. SKADESTÅND • BROTTMÅL 

KoNKURSER • FöRSÄKRINGsÄRENDEN • FAsTIGHETsRÄTT 

HYREs- o ARRENDERÄTT • BouTREDNINGAR • TRAFIKRÄTT 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD 

ADVOKATERNA 
BERNLING · BoBERG · CEDER 

Box 12 ·KuNGsGATAN 9 · 462 21 VÄNERsBORG 

TEL 0521-66200. TELEFAX 0521-66229 



Välkommen 
på en nostalgitripp 
tillbaka till 60-talet 

~ 
Box 140 
462 22 Vänersborg 

LK:s Tandtekniska AB 
Tel 0521 - 66228, 18905 

Allt inom tandteknik 
Guld, titan, helkeram, kobolt-krom 

• 
Med hjälp av lasersvets lagar vi även glasögonbågar i titan 

samt guldsmycken (Östra vägen 8, Vänersborg) 

Team 
ALONEN Love me 

tänder ... 
Modern munvård inom 

Edsgatan 23 • tel 0s21-71 18 88 PRAKTIKERTJÄNsT 
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Att välja rätt 

FASTIGHETSBYRÅ 
är början till en bra affär 

~ V~p.ersborgs u-:.u MAKLAREN 
Sundsgatan 25- Vänersborg 

0521 - 128 00 

Vän er hamn 
Vänersborgs hamn- i nyckelposition vid Vänern 

skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare 
0521-678 95 

Gillebröder ekiperar sig bäst hos 

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14 
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REKlAM & GRAFISKA AB 

Inte störst, men vackrast! 

Regementsgatan 29 • 462 32 Vänersborg • fel 0521-621 95 • fax 0521·168 08 

VÄLKOMMEN 
till en bra livsmedelsbutik 

i centrum 

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, tel. 0521-660 55 

VÄNERSBORGS 
BOSTÄDER 

GILLEBRÖDER 
bor gärnahos 

Vänersborgsbostäder 

0521 - 260 260 



HUSVAGNSHUSIY 

Trestad Center - Vänersborg - 0521-25 53 30 

INTERSPOlil 
Vänersborg ~~~nJ~Jf_~~~g7o6 

f.d. Poul Olsens 
Frisersalonger AB Edsgatan 20 

462 33 Vänersborg 
·0521-668 30 
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Kungsgatan 3 

Lövvägen4 
Vargön 

Bo Knutsson 

Vänersborg 

ALMHAGES 

0521-660 77 

Telefon 
0521-22 07 00 

Högtidskläder 
uthyres 

Frackar - Smokingar - Svarta kostymer 

118 

Edsgatan 1 C, V ÄNERSBORG 
Tel. 0521-103 36 
Herrekipering Herrkonfektion 



Gåvor av värde 
finner Ni bland vår utsökta 
sortering i guld- och silver
arbeten samt matsilver 

Vänersborgs Guld AB 

Edsgatan 18 V JfNERSBORG Tel. 102 26 

MÄKLARKONSULT 
Lennart Hansson 

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg, 
Tel 0521 - 197 40, Fax 0521 - 7114 11 

Förmedling och värdering av fastigheter 

BOUPPTECKNINGAR 
ARVSKIFTEN • TESTAMENTEN • DEKLARATIONER 

interflora® • 
BI.OIMOGIWI" BI.OIIOGBAI' 

Box 1, Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg 
Telefon 0521-100 63,622 20 
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BRUNNSBORRNING 
Geologisk och geofysisk undersökning före borrstart, VLF-metoden. 

Samtliga i branschen förekonunande garantier. Paketpris. 

KomP.Ietta Energibrunnar. Försäljning av vännepumpar. 
Högtrycksinjektering av djupborrade brunnar för ökad vattenmängd. 

120 

Förmånliga Borrlån 
Ring och prata brunn med 

Forsane Brunnservice 
FRÄNDEFORS 1'el. 0521-405 11 
Mobiltfn 070-590 36 87, 010-287 36 87 



styrelseberättelse 

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande 
berättelse för verksamhetsåret 1997. Gillets 92:a verksamhetsår. 

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 16 april och till 
Högtidsstämma den 31 oktober, vid båda tillfällena i Frimurarelogens 
lokaler. 

Vid Årsstämman redogjorde PG Hussfeldt för "Vänersborg 2005 -
en vision" och vid Högtidsstämman gav gillebrodem Arne Mårtensson 
sin syn på "Bankmarknaden i Europa". 

Alf Svensson tilldelades Gillets 50-årstecken och Ingvar Back och 
Jan Lundborg 25-årstecknet. 

Gillet har under året medverkat i flera aktiviteter. 
Gillet var ekonomisk garant vid konserten som Vänersborgs Stor

band gav tillsammans med Tommy Körberg. 
Den fula containern vid Vattenverket har avlägsnats. 
Inköpt och till staden skänkt ett konstverk "Murgröne-bollen" av Tage 

Andersen. 
Deltagit i avtackningen av länets siste landshövding. 
Initierat uppsnyggning och slyrensning vid minnesstenarna kring 

Brinkebergskulle sluss. 
Gillet har under året haft l O protokollförda sammanträden. Styrelse 

och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till 
arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gillets lokaler 
på Kronogatan. 

Gillets årsskrift har utkommit med sin 66:e årgång. 
Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson Förste Ålderman, 

Kjell Themquist Andre Ålderman, Göran Hagborg Kassafogde, John
Olov Ericsson Gillevärd, Göran Ahlin Gilleskrivare, Mauritz Björnberg 
och Carl-Viking Wahlin bisittare. 

Vänersborg i mars 1998 
Stig Larsson Kjell Themquist Göran Hagborg 

John-Olov Ericsson Mauritz Björnberg Carl-Viking Wahlin 

GöranAhlin 
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Resultaträkning 
Intäkter 

o 

Arsbokslut 1997 

Kostnader 
Medlemsavgifter ................. . 112 620:-

1 134:-
24 896:-
6 630:-

Kostn årsskrift .................... . 72 795·-
Ränteintäkter Gillet ............ . 
Ränteintäkter Fonder .......... . 
Övriga intäkter .................... . 

Annonsintäkter ................... . 
Nettokostnad årsskrift ......... . 
Lokalkostnader ................... . 
Telefon porto ...................... . 

.1. 21 150:-
51 645:-
56 174:-
10 095:-

Sammanträdeskosto ............ . 
Medlemsregistrering ........... . 
Uppvaktningar .................... . 
Annonsering ....................... . 

4 347:-
9 410:-
6 658:-
1 662:-

Övriga kostnader ................ . 12 219:-

Årets resultat ....................... . -6 930:-

Summa .t:!-.? • .?:.~9~: Summa 

Balansräkning 1997 12 31 
Tillgångar Skulder, Eget kapital 
Kassa bank postgiro ................... 72 280:- Diverse skulder .......................... 21 376:-
Fonder ...................................... 767 282:- Eget kapital Fonder ................. 550 771:-
lnventarier ................................. 45 000:- Eget kapital Gillet .................... 312 415:-
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GRANSKNINGSBERÄ TTELSE 
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper 
och förvaltning för 1997, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse. 
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenska
per och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi 
ansett nödvändiga. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande 
de till oss överlämnade handlingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning. 
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen 
avser 

Vänersborg den 10 mars 1998 

KentLång 
Granskningsman 

BengtRink 
Granskningsman 



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1997 

styrelse 
LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 ( 1974) 
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974) 
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Gilleskrivare 1995 (1990) 
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980) 
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Gillets styrelse leddes tilll933 av en ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt som 
styrelsens övriga ledamöter ting o sina nuvarande titlar. 
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Gillebroder 
Tänk på medlemsrekryteringen. 
Du känner säkert någon eller några infödda vänersbor
gare som är berättigade till inträde men som ännu inte 
är medlemmar. 
Anmälan om medlemskap kan ske på nedanstående 
blankett. 

Tack för hjälpen! 

Vänersborgs Söners Gille 
Södergatan 2 A 
46200 V ÄNERSBORG 

Till inträde i Gillet anmäles: 

STYRELSEN 

Titel eller yrke: ............................................... . 

Namn: ...................................................... . 

Adress: ...................................................... . 

Personnr.: ...................... . 

Till inträde i Gillet anmäles: 

Titel eller yrke: ............................................... . 

Namn: ...................................................... . 

Adress: ...................................................... . 

Personnr.: ...................... . 

Vänersborg den ....................... . 


