VÄNERSBORGSSöNERS
GILLES

ARSSKRIFT

1975

Fyrtiofjärde årgången

VÄNERSBORGS SöNERS
STYRELSE 1975.

GILLES

Evert Lundborg, Stig Larsson, Carl- Viking Wahlin, Sven Lind, Sten Sahlm, Olov Jansson,
Ole Themquist.

Vy över Vänersborg från Dalbobergen. Lägg märke till hur väl de tre byggnaderna i
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VÄNERSBORG I VÅRA HJÄRTAN
Av Erik Wegraeus

Förändringen i världen går fortare idag än vad som någonsin skett
tidigare och detta medfOr också att de närliggande tingen omkring oss,
såsom landskapet, byggnaderna och foremålen, fOrändras. Många av
dessa forändringar medför forbättringar för människan, men mycket
går också sönder och många känner kanske tomhet och saknad. Ofta
så vet man inte efter vad, men kanske är det efter en fast punkt i
foränderligheten.
Vänersborg är en typisk svensk småstad - den har som så många
andra städer besjungits och skildrats av en egen poet och fOrfattare,
nämligen Birger Sjöberg. Förutom att Vänersborg är en småstad är
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den en vacker sådan - en stad med charm som man skall vara
aktsam om - en stad som är värd att vårda. Många vänersborgare,
kanske de allra flesta, är också mycket medvetna om detta och är
därför stolta över sin stad. - Det är lätt, som nyinflyttad till
Vänersborg, att ge staden sin kärleksförklaring, men det är alltid svårt
att analysera sin kärlek. Kanske tycker man om staden därför att den
i mycket har fått bibehålla sin egenart från förr, att förändringarna
här inte har skett snabbare än att man fortfarande kan känna
kontakten bakåt i tiden och att de förändringar som skett gjorts så att
den historiska kontinuiteten fortfarande kan upplevas. Detta faktum
har också en positiv inverkan på de människor, som bor i staden: en
god och bra miljö skapar ofta ett harmoniskt liv och harmoniska
människor. Hur kommer det sig då att förändringarna hittills i staden
jämförelsevis varit måttliga? Är det lyckliga tillfålligheter som spelat in
eller är det kanske rent av så att den mjuka förvandlingen skett
genom kloka kommunala fåders omsorg? - Det överlåtes till var och
en att göra den bedömningen.
På 1600-talet grundades ett stort antal nya städer och vid seklets
mitt uppgick antalet i Sverige till ett 60-tal. Detta skall ställas i
motsats till 1700-talet, då tillkomsten av nya städer helt uteblev. Dessa
städer från 1600-talet präglades i hög grad av ekonomisk-politiska
strävanden, vilket innebar en koncentration av handel, hantverk och
sjöfart till städerna. När Vänersborg anlades på 1640-talet skedde
detta alltså som ett led i Sveriges ekonomiska och politiska organisation. Brättes innevånare fick order om att flytta några kilometer längre
norrut och bli de forsta människorna i staden Vänersborg. Den
stadsplan som då utlades fick renässanstidens idealmönster: raka och i
rät vinkel korsande gator som bildade kvadratiska kvarter. Till
skillnad från andra städer har i Vänersborg denna gatusträckning
bevarats och är idag densamma som då den utstakades for drygt 330
år sedan. Denna första stad låg inom ett område som i stort
begränsas i väst-östlig riktning av gamla hamnkanalen och Vallgatan
samt i nord-sydlig riktning av Nygatan och Södergatan. Vänersborg
var enligt dåtidens mått en stor svensk stad med imponerande breda
gator. Bebyggelsen var dock som i övriga svenska städer under
1600-talet ganska oansenlig med små, låga, torvtäckta trähus.
Residensbyggnaden, en tvåvånings träbyggnad med flyglar, belägen på
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samma plats som det nuvarande, var säkert den byggnad som var den
mest framträdande i staden.
Förändringen av stadens bebyggelse fram till 1834 gick långsamt.
Vissa fOrbättringar skedde genom att byggnaderna längs huvudgatorna
fick träpanel, rödfärg och tegeltak. Ett nytt rådhus byggdes 1735. Det
var en gulmålad tvåvåningsbyggnad med tegeltak. Dessutom tillkom
Carl Hårlemans residensbyggnad på 1750-talet, som idag utgör södra
hälften av det nuvarande residenset, och kyrkan byggdes om efter en
brand 1777. Tidigare hade på samma plats funnits en träkyrka med
en fristående klockstapel. Carl von Linne passerade Vänersborg i juli
1746 och han skriver sedan bl.a., att Vänersborg var visserligen inte
någon stor stad, men staden hade ett vackert torg och gatorna var
ljusa, räta och breda. Dessutom berättar han att man höll på att
bygga nya och bättre hus än de som tidigare fanns.

Kvarteret Violen, Edsgatan 2.
Byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt och pedagogiskt värde inte minst genom att
vara den första lantgården omedelbart utanför den gamla stadens södra gräns, vilken
gick ungefär där fangelset ligger idag.
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År 1834 härjade en förödande brand i staden och så gott som hela
bebyggelsen forstördes. Av den centrala stadskärnan var det i stort sett
endast området vid södra Residensgatan samt kyrkan och residenset
som klarade sig. I övrigt låg staden i fOrkolnade ruiner. Av 217 hus
återstod endast ett 20-tal. Några av de husen som undgick branden
finns fortfarande kvar idag: forutom de ovan nämnda residenset och
kyrkan är också herrgården på Edsgatan 2, cellhäktet på Edsgatan 4
samt Sellbergska huset på Residensgatan 2 och gårdshuset på
Residensgatan 3, kvarvarande rester efter det gamla Vänersborg före
1834.
Herrgårdsanläggningen med flyglarna på Edsgatan 2 markerar
gränsen mellan den gamla staden och landsbygden genom att vara den
första lantgården, som låg omedelbart utanfOr stadsgränsen.

Kvarteret Vallmon, Edsgatan 4.
Detta stenhus är en viktig arkitektonisk och historisk byggnad. De utgjorde en gång det
gamla cellhäktet och är en av de få byggnader som finns kvar från tiden före branden
1834.

6

Stenhuset på Edsgatan 4 är det gamla cellhäktet och utgör nu den
enda bevarade av de kronabyggnader som låg inom nuvarande
fångelsets område.

Stadsäga 404, Residensgatan 2, s k Sellbergska huset.
Kvarteret Sippan, Residensgatan 3, gårdshuset. (Se bild nästa sida).
Dessa båda byggnader tillhör de äldsta i staden och utgör tillsammans med
byggnaderna på Residensgatan 3, 4 och 5 en synnerligen värdefull kulturhistorisk miljö.
Genom att södra delen av Residensgatan inte eldhärjades av branden 1834 har gatan
här kvar sin ursprungliga sträckning utefter vallgraven. Lägg f<ir övrigt märke till att
endast gatafasaden på Sellbergska huset är oljemålad. Gavlarna och gårdssidan är
rödfargade.

Sellbergska huset, Residensgatan 2, är det enda helt bevarade
trähuset inom det gamla stadsområdet fOre 1834. Det är ett bättre
bostadshus och i mycket typiskt får den tidens borgarbebyggelse. Det
är timrat med träpanel, oljemålat utmed gatan medan det är rödfårgat
mot gården - ett typiskt drag för den tiden: ekonomin tillät inte
oljefårg på hela huset utan på de sidor som inte syntes mot gatan
användes den billigare rödfårgen.
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Gårdshuset på Residensgatan 3 anknyter mycket tydligt till den
tradition av bebyggelsen som var vanlig på landsbygden: en enkel,
rödmålad envåningsstuga.
Under och efter branden 1834 fick stadens invånare, som då
uppgick till ca 2.200, evakueras. Somliga stannade dock kvar och
bodde i tält vid stadens utkanter. Man monterade ned hus, bl.a. från
Dalsland, och satte upp dem igen i Vänersborg. En sådan byggnad låg
länge kvar i hörnet av Kronagatan/V allgatan, allmänt kallad
"Sömmerskas hus". Militären fick order att hjälpa till med både
material och arbetskraft i form av tält, sängkläder, kokkärl m.m. samt
78 man och en trumslagare(!).
stadsplanefrågan löstes dock mycket rådigt och snabbt. Bara tre
dagar efter branden blev tomtägarna kallade till sammanträde och 1,5
månad efter branden var stadsplanen fastställd. Planförfattarna var
landshövding Paul Sandelhielm, kanalbyggaren Nils Eriksson och
lantmätaren Carl Adamsson. Dessa uppställde två huvudkrav för den
nya staden, den skulle vara brandsäker samt ha en prydlig och repre-

"Sömmerskans hus", som tidigare stod i hörnet av Kronogatan/Vallgatan, var ett av de
hus som flyttades till Vänersborg och monterades upp där strax efter branden 1834.
Byggnaden har en planlösning som nära anknyter till enkelstugan.
Okänd fotograf.

sentativ bebyggelse. - Den nya stadsplanen skapades på grundval av
1600-talsstadens gatunät och kvartersindelning. staden skulle indelas i
två hälfter som skiljdes åt genom en bred brandgata, vilken gick i
väst-östlig riktning. På så sätt uppstod Plantaget eller Kulturaxeln,
som tidigare till större delen varit bebyggd. Nu fick endast kyrkan stå
kvar mellan Kungs- och Drottninggatan. Edsgatan och Vallgatan
breddades till 30 alnar och planterades med träd till alleer. De gamla
gatorna fick däremot behålla sin bredd av 18 alnar. Det är första
gången i Sverige som man här förverkligar den stadsplaneide med
gröna öppna stråk genom staden, som var typiskt för 1800-talet.
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Den arkitektur som nu växte upp fick for 1830-40-talen en
imponerande utformning. Genom en nybyggnadsstadga bestämdes att
husen utefter Kungsgatan. Drottninggatan och Edsgatan skulle ha
fasaden mot gatan, vara tvåvånings bostadshus och forses med 2 112
alnar höga fönster. Alla husen skulle vara målade i ljusa fårger och
böter utgick for dem som lät rödfärga husen. En enhetligt skolad
kader av byggnadsarbetare fick i uppgift att bygga upp staden och
resultatet blev en enhetlig horisontell bebyggelse utefter de större

Vy från korsningen Edsgatan/Kungsgatan ut mot torget med apoteket i fonden. På
denna teckning framgår klart Edsgatans bredd och träden som bildade alleer.
Teckning av F A Zettergren 1874.

gatorna. Den mest framträdande platsen i ett centrum av institutioner
intogs av residenset, och stadens kärna dominerades av denna byggnad
tillsammans med kyrkan. De borgerliga institutionerna såsom stadshus
och rådhus samt vidare apotek och skola fick smälta in i den övriga
bebyggelsen utmed mittaxelns sidor. Att landshövdingen P. Sandelhielm satte sin prägel på stadsplanen syns tydligast i att residenset,
som sålunda representerar riket och den växande civila forvaltningen
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dominerar intrycket och inte, som i de flesta andra städer,
borgerskapets byggnader. Detta intryck fOrstärks också genom att
torget utgör förplatsen till residenset. Torget fick också ovanliga
dimensioner, och alla hus runt detta fick en enhetlig empireform. -

Kungsgatan mellan Edsgatan och Residensgatan. Den enhetliga och karaktäristiska
bebyggelsen utefter Kungs- och Drottninggatan tillkorn till större delen efter branden
1834 och är ett bra exempel på den rådande smaken i den svenska småstaden vid mitten
av 1800-talet. De är präglade av senempiren och utgjorde en fast inramning av torget
och plantaget De två stora bankhusen på båda sidor om Edsgatan har ännu inte
byggts.
Okänd fotograf, ca 1890.

Av dessa byggnader återstår på den södra sidan endast Kungsgatan 3
och 5, medan den norra sidan, Drottninggatan, på ett mera
fullständigt sätt visar bebyggelsen från tiden efter branden.
Gamla apotekshuset, Palzoowska palatset och Strömmerska huset,
vilka tillkom på 1840-talet, var för sin tid imponerande byggnader.
Vissa rester av stadsmiljön från mitten av 1800-talet kan man också se
i bebyggelsen kring Edsgatan/Sundsgatan/Kyrkogatan, partier av
Residensgatan, Vattugränd/Hamngatan och Kronogatan.
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Torget med residenset.
Teckning av F A Zettergren 1848.

Bebyggelsen utefter Drottninggatan ger idag en vision av 1800-tals staden Vänersborg.
En miljö som är väsentlig att bevara. Husen tillkom troligen strax efter branden 1834,
men fick sin nuvarande panelbeklädnad och förhöjd övervåning under 1860-1880. De
bildar tillsammans Vänersborgs största sammanhängande miljö av trähusbebyggelse från
1800-talets mitt.
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Hamnen med Strömmerska huset, residenset och Paalzowska huset. Lägg märke till att
den senare byggnaden ännu inte fått rappning.
Teckning av F A Zettergren 1846.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte en rad
större institutioner upp, vilka genom sitt centrala läge i staden visar
hur angelägna dessa byggnader var i den tidens samhällsbyggande. Dit
hör exempelvis stadshuset (stadshotellet), läroverket (nu rivet), riksbanken och museet. De tre bankhusen runt torget visar också hur de
ekonomiska institutionerna får en alltmer framskjuten position i
staden. Det är också nu som staden på allvar börjar expandera
ytledes. Den gamla stadskärnan räcker inte längre till utan i en ring
runt staden läggs institutioner och industrier, exempelvis dövskolorna,
lasarettet och tändsticksfabriken, regementet och småindustriområdet
Lilla Vassbotten. Nu börjar också den enhetliga låga bebyggelsen att
slås sönder i och med att de fOrsta hyreshusen av tegel växer upp.
Ända fram till våra dagar har det sedan skett en hårdare exploatering
av innerstaden. Bostadshusen har forvandlats till affärslokaler, kontor
och ödetomter, vilket medfört att nya bostadsområden har fått tagas i
bruk och staden har utvidgats.
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Den första bebyggelsen på Skräcklan påbörjades strax efter 1900
och växte upp vid Edsgatans och Residensgatans förlängningar.
Villabebyggelsen därifrån mot öster är kronologiskt mycket tydlig i de
olika byggnadsstilarna: 20-tals klassicism kring Kyrkogatan och

Kvarteret Eken, Kyrkogatan 47.
Kvarteret Björken, Parkgatan 11.
De båda byggnaderna är goda representanter for 20-tals klassicistisk villabebyggelse
från omkring 1930.
Huset på den vänstra bilden har den enkla kubiska formen med den mycket tidsenliga
klasskerande dekoren. Den kubiska formen renodlades senare under funktionalismen.
Huset på den högra bilden är en högreståndsvilla med en ovanligt rikt utarbetad 20-tals
klassicism.

Vallgatan, 30- och 40-tals funktionalism kring Östergatan och
skansgatan samt 50- och 60-tals enplansvillor längre österut.
Villaområdet närmast söder om järnvägen började tillkomma under
tiden 1910-1920, varefter det skett en fortsatt utbyggnad med stora,
kubiska 1930-tals flerfamiljsvillor och längre söderut kan man skymta
efterkrigstidens egnahemsideaL
Vänersborg har under 50-talet och kanske framför allt under 60och 70-talen fortsatt att växa ytledes, men det har även skett stora
omändringar inne i själva stadskärnan, där framför allt, som tidigare
nämnts, kontorisering skett på bekostnad av bostäder, men där även
många byggnader har rivits och tomterna blivit liggande öde. På
senare tid har man dock kunnat se att debatten om denna samhällsplanering har hettat tilL De som är berörda av planeringen allmänheten - har börjat bli engagerade och det har ibland medfört
en frän och kontroversiell debatt. Detta är både nyttigt och bra,
eftersom bebyggelse och miljö är något som angår och berör aHa
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Kvarteret vid Östergatan, Skansgatan och östra delen av Parkgatan innehåller typiska
hus från funktionalismens tid på 30- och 40-talen. De är fina inslag i villabebyggelsen
på Skräcklan, och det är också lätt att datera och se utvecklingen i hela detta område
med hjälp av husen. Även den låga putsade muren mot gatan hör intimt samman med
arkitekturen.
Bilden är tagen i hörnet av östergatan!Parkgatan.

Utvecklingen av bebyggelsen på Skräcklan mot öster är mycket tydligt läsbar genom de
dika arkitektoniska stilarna och sist i raden av dessa är 50- och 60-talens enplansvillor en bebyggelse som avlöser 40-talets funktionalism.
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människor. Denna debatt beror på, förutom en större medvetenhet hos
allmänheten, att de senaste årens planerande och byggande har
medfort att både den kulturmässiga och psykologiska omvårdnaden av
människorna har fOrsummats. Detta kanske inte gäller Vänersborg i
någon större utsträckning, men rädslan för att något sådant skall ske
finns där. Vi känner alla att i dagens samhälle är det tekniken och
rationaliseringen, som till stor del är den utslagsgivande faktorn och
värdemätaren. Det finns inte längre rum för ett individuellt tänkande.
Gamla hus och äldre stadsdelar försummas och får förfalla.
Benämningen sanering betyder i de flesta fall rivning och nybyggnad.
Vad vi bör eftersträva i bebyggelsen är en mänskligare miljö, där
var och en kan uppleva trivsel och där hänsyn tas också till de
historiska, kulturella, estetiska och sociala betingelserna, men samtidigt också att bebyggelsen ger omväxling och möjlighet till kontakt
människor emellan.

De nya ekonomiska och tekniska forhållandena möjliggör idag en snabb fOrändring av
staden. Man bygger mycket större enheter än tidigare. Ett kvarter som tidigare
innehållit ett stort antal fastigheter och en variationsrik miljö kan idag ersättas med en
enda stor byggnad. Den miljö som tidigare var så visuellt rik på upplevelser kan bli
monoton, omänsklig i fornerna och ge ett sterilt intryck.
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Den bebyggelse som nu uppfors är ofta monoton och steril med
stora komplex som täcker hela kvarter, medan den äldre bebyggelsen
ofta är mera variationsrik. I den senare kan man uppleva något som
inte finns i den nya bebyggelsen, nämligen stadens närmiljö och
charm, där varje hus har sin personliga stil och där ögat fångas av nya
Det äldre
intryck av pittoreska detaljer, som eggar fantasin. samhället ger ett mera levande och mänskligt intryck.

Den äldre bebyggelsen ger ett mera levande och variationsrikt intryck. Stadens charm
och närmiljö träder i förgrunden. Husens personliga stil och pittoreska detaljer gör
bebyggelsen mera mänsklig. Här kan ögat fånga detaljer som sätter tanken i rörlse och
eggar fantasin.

Man kan efter detta fråga sig hur utvecklingen kommer att te sig i
framtiden. En sak är i alla fall säker: om fortsättningen kommer att
bli densamma som som nu , synes framtiden fOr den äldre bebyggelsen
i Vänersborg mörk.
Det är mot bakgrunden av detta som man skall se det utomordentligt fina arbete, som gjorts av de fyra gymnasieeleverna, Pether
Eckervall, Håkan Hellström, Björnowe Josefsson och Dennis Petters-
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son. De har, under hösten och vintern 1974--1975, som specialarbete i
sista årskursen på gymnasiet utfört en byggnadshistorisk och
sociologisk kartläggning i två av stadens centrala kvarter, nämligen
Furan och Kastanjen. Dessa arkivstudier, inventeringar av bebyggelsen
och intervjuer med människorna har eleverna redovisat i en utställning
på museet i Vänersborg, vilken rönt ett mycket stort intresse från allmänhetens sida. Detta är ett av de forsta tecknen
att den yngre
generationen visar ett aktivt intresse for den äldre bebyggelsemiljön i
sin hemstad, men också hur påtagligt stort intresset är hos allmänheten.
Stadsplanen får större delen av Vänersborgs stadskärna från 1928 är
gammal och fåråldrad. I mitten av 1960-talet påbörjades en centrumutredning, vilken hade till uppgift att klarlägga stadskärnans bebyggelseproblem och skulle resultera i ett handlingsprogram. Utredningen
har dock ännu icke fullfoljts och det enda konkreta resultat som skett
i samband med detta arbete är det nybyggnadsfårbud får stadskärnan
som utfärdades 1966. Ett nybyggnadsfOrbud skall gälla under ett visst
kort övergångsskede, innan man får fram ett handlingsprogram. Om
så sker har fårbudet en positiv verkan. Om förbudet får ligga kvar
under en längre tidsperiod - och snart 10 år är en lång tid - kan
det få katastrofala följder. Resultatet kan lätt skönjas i form av
fOrfallen bebyggelse, rivningar och tomter som ligger öde - eller med
andra ord: en forstumning börjar inträda. Man bör komma ihåg att
mycket i en stads charm ligger i hur väl man har lyckats bekämpa
fOrfallet. Ett nybyggnadsfårbud är en forsta varningssignal om
osäkerhet - en osäkerhet som snabbt sprider och rotar sig därfor att
helhetssynen saknas. Denna osäkerhet sprider sig också till de privata
fastighetsägarna, som inte gärna renoverar och rustar upp, eftersom de
inte vet vad som skall ske med just det kvarteret eller den stadsdelen.
Därfor måste förbudet snabbt ersättas med konkreta åtgärder i någon
form. Visserligen hävs nybyggnadsforbudet ibland i samband med att
delstadsplaner fastställs men detta motverkar ett bevarande av äldre
bebyggelse, därfor att en sådan åtgärd alltid sätts in då det är fråga
om nybyggnad, vilket i sin tur alltid sker i samband med rivning av
äldre fastigheter. Det finns flera exempel på detta i Vänersborg.
Vad som behövs i Vänersborg är ett handlingsprogram med
konkreta årgärder. Ett handlingsprogram, låt kalla det en ny

18

stadsplan, där nybyggnadsförbudet upphävs och där man istället
fOrsöker göra det bästa möjliga av situationen. En stadsplan i vilken
finns inbakad en bevarandeplan, där den äldre bebyggelsen tas tillvara
och den nya bebyggelsen anpassas till den miljö som finns, och
framför allt anpassas till de människor som skall leva och bo i staden.
Ofta ställs begreppen bevara och förnya i motsats till varandra. Det är
fel - de skall istället gå hand i hand, först då kan vi få ett samhälle
som tillgodoser allas krav.
Människan präglas i hög grad av sin omgivning och miljö - hittills
har miljön varit relativt god, vilket också satt sin prägel på människan
-låt oss hjälpas åt art behålla den fina miljö som finns i Vänersborg
och kanske gå ännu längre genom art förbättra den i rätt riktning.
Det kommer art visa sig vara en investering för framtiden.

Författaren till denna artikel är fil. licentiat, var 1966-1969
antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska
museum i Stockholm och från och med 1969 verksam som
museilektor vid Älvsborgs läns museifcirening, länsmuseet i
Väners borg.
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var f<idd i Stockholm men kom till Vänersborg 1839. Zettergren var till en början
provisor på Vänersborgs apotek, men övertog 1851 stadens bokhandel, som då flyttades
till Drottninggatan 18 (nuv. Frisks konditori) och fick firmanamnet F A Zettergrens
Bok- och MusikhandeL
Zettergren var en mycket väl ansedd och anlitad kommunalman i Vänersborg och vid
stadsfullmäktiges första sammanträde den 3 januari 1863 utsågs han till dess
ordförande. Han var också landstingsman och en viss tid landstingets vice ordförande.
Zettergren undervisade också i teckning vid Vänersborgs Högre Elementarläroverk åren
1842-1885. Som konstnär var han autodidakt och utförde mest landskap och figurmotiv
i crayon och akvarell. När han avgick som teckningslärare 1885 instiftade han en fond
vars ränta årligen utdelas till lärjungar, som visat anlag för teckning.

Då intet annat anges i bildtexten är bilderna tagna under juni 1975 av fotograf Erik
Bjömänger, verksam vid Älvsborgs läns museriförening, länsmuseet i Vänersborg.
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Gymnasieskolan i Vänersborg
-

Kort tillbakablick -

Utvecklingen av skolväsendet i Sverige har under de senaste decennierna gått utomordentligt snabbt. De gamla skolformerna har
avlösts av nya, och de stora forändringarna har många gånger varit
svåra att hänga med i for vanliga människor utanfor de rena
fackmännens krets. Naturligtvis har vår stad också följt med i utvecklingen, och det är lätt att forstå att många äldre vänersborgare har
haft svårt att sätta sig in i alla de forändringar, som skolorna här i
staden har undergått under en ganska kort tidsrymd. Låt mig börja
med en kort historik, innan jag kommer till mera aktuell nutid.
Staden Brätte, som låg vid Vassbottens innersta vik, var som bekant
Vänersborgs moderstad. En stadsskola finns omnämnd där i början av
1600-talet. 1642 flyttades befolkningen till Vänersborg, och en viss
skolverksamhet uppstod ganska snart därefter. Konkurrerande "skolmästare" forekom med några få elever som lärjungar. De rikaste
borgarna höll sig med särskilda informatorer. Om den forste mera
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behandlade barnen! En annan rektor från sekelskiftet 1700 klagas det
över: "Det går mycket illa till vid skolan emedan han ej går dit, så
länge han är i tvist med rådman Ekman".
På 1690-talet fick staden ett eget skolhus, och förhållandena började
stadga sig under 1700-talet. 1717 fick skolans rektor till sin hjälp en
"kollega". Det blev också regel, att rektor och lärare hade universitetsutbildning. Elevantalet var dock mycket blygsamt, skolgången var
ojämn och stadens befolkning var så fattig, att den inte hade råd att
hålla sina barn i skola så länge. Få och dåliga skolböcker var regel,
och lärarna var uselt betalda. Armod och torftighet präglade därför
stadens skola under hela 1700-talet.
Under 1800-talets början skedde stora förändringar. Bildningstörsten steg, elevantalet växte och flera klasser finns omtalade. 1839
blev den lägre lärdomsskolan omvandlad till en högre fullständig på
tre till fyra klasser, och en ny skolbyggnad blev fårdig 1844. 1858 blev
skolan ett fullständigt läroverk med reallinje. 1864 ägde den första
studentexamen rum i stadens läroverk, sedan nya bestämmelser
införts, som flyttade denna examen från universiteten.
Under denna tid hade Vänersborgs stad genomgått en snabb utveckling till Vänerns ledande hamnstad och till exporthamn för dalslandsslättens och västra västgötaslättens säd. Det avspeglar sig också i
skolans blomstring.
1840 fanns 39 elever i läroverket, redan 1842 hade siffran stigit till
100 och 1863 var antalet elever 206. Därefter var man tvungen att
bygga en ny stor skola. 1869 var den färdig, och den användes med
tillbyggnad 1934 av en tredje våning ända fram till 1963. Den gamla
skolan fick tjäna som annex för naturvetenskapliga ämnen samt för
musik och teckning till samma år.
Det är intressant att iakttaga, hur detta gamla småstadsläroverk
drog till sig elever från praktiskt taget alla socialskikt redan vid mitten
av 1800-talet. Den förste studenten var son till en pistolsmed, och
samtidigt gick då i skolan
10 adelsmäns söner
9 ofrälse militärers söner
18 civila ämbetsmäns söner
29 ståndspersoners söner
65 borgares och näringsidkares söner
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19 hemmansägares söner
21 hcmmansbrukares, torpares och arbetares söner.
Ytterligare några siffror får illustrera skolans utveckling. 1920 fanns
där 274 elever, 1930 noterades 362, 1940 - 432, 1950 - 715 och
l 960--956 elever. Det anmärkningsvärda i denna elevtillströmning är
naturligtvis den starka ökningen efter andra världskriget. Fram till
1940 lockade den högre skolutbildningen relativt få av våra ungdomar.
En stigande levnadsstandard efter andra världskriget och brist på
utbildad arbetskraft i ett alltmer komplicerat samhälle gjorde, att allt
större skaror sökte sig till vidareutbildning efter folkskolans slut.
Samtidigt började den stora debatten om hur denna efterkrigsskola
skulle utformas. Efter ett långvarigt utredningsarbete och några års
försökverksamhet med s.k. enhetsskola var våra myndigheter färdiga
att fatta det stora beslutet om en ny grundskola, som det nya namnet
blev. Den skulle organiseras som ett treårigt lågstadium, ett treårigt
mellanstadium och ett treårigt högstadium eller en nioårig skola, som
skulle vara obligatorisk fOr all ungdom. Den skulle vidare ge stora
möjligheter till individuella val efter önskningar och personlig
läggning, och 1962 var beslutet färdigt.
Som var och en lätt kan förstå, innebar detta stora bekymmer för
varje kommun. Framför allt måste nya utrymmen till för att kunna
härbärgera alla nya elever. I Vänersborg hade den mera normala
årliga elevökningen redan på 1950-talet orsakat läroverket stora
problem, och man fick söka sig ut till diverse egendomliga lokaler i
staden, bLa. en källare i dåvarande Hushållningssällskapets hus. Den
gamla, utdömnda Småskolan vid Edsgatan-Nygatan fick också tagas
i bruk igen. Diskussionen om en ny skolbyggnad hade pågått sedan
slutet av 1940-talet, men ovissheten om det nyas form gjorde alla
planeringar svåra. De två huvudlinjerna i funderingarna gällde, om
man skulle bygga helt nytt eller om det gamla läroverkshuset skulle
kunna användas till en forbättrad och utökad skolbyggnad. Det stod
dock ganska klart for de ansvariga fram mot slutet av 50-talet, att den
gamla skolbyggnaden inte gick att bevara. Det fanns t.ex. i den blott 5
klassrum av normal storlek. Nya krav på biblioteksutrymmen och
utrymmen fOr elever och lärare hade dessutom tillkommit. Ingen
skolmatsal fanns heller. Att bevara den gamla byggnaden skulle därtill
vara ekonomiskt oklokt. Allt talade for ett nybygge, när man väl hade
satt sig in i de sakliga övervägandena.
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mycket tidigt fick klart, att Huvudnässkolan inte kunde klara det nya
gymnasiets krav. Varken ytorna eller planlösningen av skolans lokaler
kunde ligga till grund för de nya kraven. När därtill kom, att
grundskolan bara växte, gav sig beslutet nära nog av sig självt. En ny
gymnasieskola måste byggas, och Huvudnässkolan kunde ganska
enkelt gå över till enbart högstadieskola. Även om en ny sådan nyligen
blivit fårdig på söder - Torpaskolan (1965) - behövdes nu en till.
En annan huvudlinje vid planeringen av den nya gymnasieskolan i
Vänersborg var, att yrkesutbildningen också måste få plats i lokalerna.
Förr eller senare skulle beslutet komma om att den skulle slås
samman med gymnasiet, och därför måste den också in i planeringen
av det nya skolbygget.
Även där kan man väl utan överdrift påstå, att Vänersborg lyckades
lösa problemen på ett lyckligt sätt. Yrkesskolans byggnadsfråga hade
varit lika gammal som gymnasiets, och nu passade de nya tankegångarna bra in för sammanslagningen. Ingenting hade egentligen gjorts i
onödan trots de ständigt växlande skolicteerna och direktiven från
centralt håll i landet, och besluten passade väl in i stadens egen
utvecklingadynamik på skolområdet. Något man så här efteråt kan
erinra sig från dessa hektiska år, är att såväl den politiska skolledningen som den mera tjänstemannabetonade stundom hade ett milt
uttryck av förvåning i sina ansikten över att allt verkligen gick ihop till
slut. Ock man förstår dem.
Såväl planering som bygge av den nya gymnasieskolan, som
uppfördes på en rymlig tomt på söder, gick med rekordfart, på något
mera än ett år, och när den stod fårdig för inflyttning hösten 1969
hade staden och dess skolungdom fått en bra skola att arbeta
i. Visserligen går utvecklingen fort nu för tiden, och alla önskningar av
i dag kan inte helt tillgodoses. Växlingar i tankegångarna hos de
centrala skolmyndigheterna gör , att nya befattningshavare och nya
kurser ofta måste till.
När så år 1971 de praktiska linjerna kom att organisatoriskt läggas
ihop med gymnasieskolan, innebar detta inte några större förändringar
för oss i Väners borg, eftersom vi redan vid inflyttningen 1%9 hade
haft med oss yrkesskolan och dess ledning i de nya lokalerna. Såväl
lärare som elever hade redan då i praktiken slagits samman med
gymnasieskolans mera teoretiska linjer. Vi har således nu både treårig

24

Placeringen av den nya skolan var också en svår fråga. Kunde bara
den gamla tomten användas, och kunde en ny skola där bli så ostörd
av trafiken, att den vore möjlig på platsen, var detta den bästa
lösningen. Byggteknikerna forklarade att så var möjligt, och beslutet
gick därfor igenom, att en ny kombinerad gymnasie- och grundskola
skulle byggas på läroverkstomten vid sidan av den gamla från 1869.
Höstterminen 1963 stod den nya skolan fårdig, sedan den gamla
rivits omedelbart efter juniexamen samma år. Den fick namnet
Huvudnässkolan efter det näs, som hela den gamla staden Vänersborg
ligger på. Läroverksnamnet hade avskaffats av högre myndigheter.
Samtidigt med att de statliga myndigheterna hade fullbordat
utredningar och beslut om grundskolan hade nya utredningar tillsatts,
som skulle komma fram till ett modernare gymnasium. 1960 tillsattes
så en gymnasieutredning och en ny tvåårig linje, den s.k. fackskolan
utreddes samtidigt.
1963 på sommaren började resulteten av tänkandet på gymnasieskolans område att komma fram till offentlighet. Det nya gymnasiet
skulle, tycktes det, bli avsevärt mera omfattande än man hade trott
bland skolfolk, och när sedan riksdagsbeslutet var klart 1964 fick de
lokalt ansvariga sätta sig ned och i många fall tänka om inte minst då
det gällde lokalfrågorna. Redan den 1 juli 1966 skulle det nya
gymnasiet sätta igång. En starkt utbyggd organisation med många nya
linjer, såväl tekniska som ekonomiska, såväl tre- som tvååriga fodrade
helt nya lokaler med stora tillkommande ytor for samlingar, for
arbetsrum åt lärare och elever, for utökad administration och mycket
annat.
Dessutom hade den gamla yrkesskolan också utsatts for ett radikalt
nytänkande, vars kanske viktigaste del var att den skulle slås ihop
med gymnasieskolan och bilda en enhetlig utbildningsform for alla
elever, som ville fortsätta sina studier efter den nioåriga grundskolans
slut.
Som var och en kan fOrstå var det hetsiga år for den skolledning,
som måste ta ansvaret for att allt detta nya skulle kunna genomforas i
Vänersborg. Den kommunala skolledningen hade redan några år
tidigare forstärkts med en skoldirektör, som fick ta huvudstöten vid
allt detta planerande.
I debatten utkristalliserades ganska snabbt några huvudlinjer, vars
sakliga tyngd inte gick att se bort ifrån. Det viktigaste var, att man
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humanistisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, neturvetenskaplig och
teknisk utbildning här. Vi har också tvååriga sociala, ekonomiska och
tekniska linjer, distributions- och kontorsutbildning, konsumtionslinje
och beklädnadslinje (damkläder), byggteknisk, elteknisk, fordonsteknisk, verkdstadsteknik och hemteknisk utbildning liksom läkarsekreterarkurs och specialkurs for pappersutbildning. Därtill arbetar vi får
att få en processteknisk utbildning, som skulle passa väl in i traktens
industriella miljö. Samtidigt organiseras från skolan vår kommunala
vuxenutbildning.
Jag har tagit mig friheten att räkna upp så många av våra utbildningsmöjligheter, därför att jag tror, att åtskilliga vänersborgare inte
känner till, hur deras gymnasieskola är organiserad.
Under skolans mest händelserika utvecklingsår gick ju diskussionerna höga i staden, och många missuppfattningar om bakgrunden till
besluten fördes fram. Jag hoppas, att denna tillbakablick skall göra
skolutvecklingen under de senaste decennierna klarare. Så tokigt
kanske det till slut ändå inte gick på skolområdet i den goda staden
vid Vänerns gröna stränder.
Sune Lundgren.

Författaren är rektor vid Gymnasieskolan i Vänersborg
sedan 1969. Tidigare var han rektor vid högre allmänna
läroverk från 1953. Han är student i Vänersborg, til.d:r i
Lund i historia 1945. Han har varit lektor i Umeå
1948-53. Han är också fodd i staden 1913.
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En oktobermarknad i början av seklet.
En av de stora händelserna i Vänersborg är och var förr, i än störn
utsträckning, den stora oktobermarknaden.
Min far, Gustaf, berättade ofta om det gamla Vänersborg och
följande händelser är nedtecknade av honom som han korn ihåg dem
för 50- 60 år sedan, då han var i 10-årsåldern.
Oktobermarknaden, eller pigmarknaden som den också kallades,
förbereddes mycket noga, bland annat genom att ett femtontal
gummor från "fattiggården" veckan före marknaden fick rensa upp
mellan kullerstenarna på stora torget, vilket denna tid på året
"grönskade" för fullt. Samtliga stenlagda gator var för övrigt satta
med kullerstenar.
Redan vid femtiden på morgonen började de första marknadsbesökarna anlända. Det gällde att få en bra plats for sina produkter och
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för sin häst och vagn. -Nordvästra delen av torget var upplåten for
hästarna men utrymmet räckte inte långt, varfor specerihandlarnas
gårdar fick ta emot huvuddelen av "handelsmännen".
Vid denna tid fanns Ahman & Pettersson, Fågelström, Jonsson &
Ullgren, Almlövs och Sundelius speceriaffärer, av vilka den sistnämnda hade den största gården.
Många marknadsbesökare kom från platser långt utanfor staden.
En del kom med häst och kärra, många gick och några anlände med
det relativt nya fortskaffningsmedlet velociped.
Nåväl, staden upplät S - 6 långbord på bockar vilka även användes
på vanliga torgdagar och var placerade i sydvästra delen av torget.
Alla som hade något att sälja radade där upp sina varor som var ägg,
smör, fjäderfä och inte att forglömma dalsländsk ostkaka, en stor
läckerhet som det numera är mycket svårt att få tag på.
Vid denna tid fanns en vänersborgare som gick under smeknamnet
Trolle-Petter. Denna man som den vakne läsaren forstår var trollerikunnig, roade sig med att gå fram till en gumma som sålde ägg och
köpte av henne ett ägg, 5 öre var priset. Han slog sönder ägget och tog
ut en tvåkrona. Därefter köpte .han ytterligare ett ägg och tog ut ännu
en tvåkrona. Till gummans stigande forundran innehöll även det tredje
ägget en tvåkrona, sedan var det stopp, gumman sålde inga fler ägg,
hon tog sin äggkorg och gick in på Jonsson & Ullgrens gård och slog
sönder de kvarvarande äggen ett efter ett, utan att finna några
tvåkronor.
Till marknaden hade kommit många som sålde frukt. En vanlig
fråga var om äpplena var söta. Om så ej var fallet kunde man få
svaret att de var "kriska", vilket skulle vara ett säljvänligare uttryck
for sura. Uttrycket är säkert speciellt vänersborgskt.
Ett annat vänersborgskt ord är "gassigt" som betyder trevligt eller
käckt. Undertecknad som sedan ett antal år är bosatt i Östergötland
råkade vid ett tillfälle träffa en person som när han hörde att jag var
från Vänersborg bad mig säga just ordet gassigt. Personen i fråga
hade SO år tidigare varit inackorderad i staden under sin skoltid och
ett av sina starkaste minnen hade han av just ordet gassigt.
Nestorn av alla torgförsäljare var Anna-Julia eller som hon också
kallades, Äpple-Anna. Hon hade sin torgplats i hörnet av Edsgatan
och Kungsgatan. Anna-Julia var en glad och trevlig person som i över
30 år sålde sina varor. Dessutom hade hon de vackraste äpplekinder
som varje flicka kunde avundas henne.
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Där fanns också en svartlockig italienare som sålde gipsfigurer som
var mycket populära. Där fanns också Käpp-Erik med sina käppar,
som liksom många av de övriga fOrsäljarna återkom år efter år.
Den största delen av torghandeln var i sydöstra delen av torget, där
karamellförsäljarna och zigenarna med sina ballonger och lyckobrev
höll till. Lyckabreven plockades fram av papegojor ur en låda, och
barnen öppnade dem med spänning och nyfikenhet.
Där fanns mannen med tittskåpet som beledsagade bilderna på ett
mycket fascinerande sätt. Så här kunde det låta:
Här har ni en gata i Amerika som är så lång att den räcker från
ena ändan till den andra.
Här ser ni påvens palats i Rom, när det regnar i Rom blir det
grogg.
Tyskarna hade vid denna tid kommit fram med en kanon som
kallades tjocka Berta. När denna forevisades lät det sålunda:
Tjocka Berta
har ett hjärta
hårt och kallt som svenske sten
ej det blickar
ej det klickar
för sina fOtter lägger var och en.
I nordöstra hörnet av torget höll kakelugnsmakare Tidstrand till
med sitt lergods, särskilt tilldrog sig intresset lergökarna.
Det hände ibland att stadens poliser fick ta hand om överförfriskade
personer. Då det på den tiden inte fanns polisbilar skedde transporten
av den överförfriskade på en dragkärra som polisen lånade i närmaste
afTår. De långa sablarna var ofta till besvär för poliserna som
snubblande och dragande kärran utgjorde en festlig syn.
Där fanns också loppcirkusen som lockade många besökare. Föreställningarna gavs i plåtslagare Mattsons lokal, numera Lundborgs på
Edsgatan. Det var en kraftig kvinna i 40 -50-årsåldern som var
cirkusdirektör och artisterna cirka 20-talet loppor som satt på hennes
bara arm.
Arenan var ett runt bord där de "dresserade" lopporna utförde
olika konster, de kunde gunga i en trapets, draga en vagn där kusken
givetvis också var en loppa, balansera på lina, draga och åka karusell
samt en rad andra konster. Det hela var mycket fascinerande.

29

En marknadsdag slutade gärna med ett biobesök. Populära
filmstjärnor vid denna tid var Max Linder och en herre vid namn
Leman. Ljudet var ännu ej aktuellt på film men en grammofon skött
av farbror Dahlström med skägget levandegjorde bilderna, vilka
flimrade förbi.
Ja - så slutade en stor dag for en lO-åring i Vänersborg i början av
seklet. Då det inte fanns någon konkurrens från andra nöjen har dessa
marknadsdagar etsat sig fast i minnet.
Tage

Tage Mi!ling är född och uppvuxen i Vänersborg, son till
Gustaf Milling. Sedan ett antal år tillbaka är Tage Mil!ing
nu verksam i Linköping.
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ÅRSKRöNIK.A 19740
Kära gillebröder'
Det har hänt märkliga ting under det år som gått.
Världspressen har helt dominerats av händelserna i USA, där
Richard Milhouse Nixon slagit rekord i publicitet, och det skulle
verkligen vara intressant att få veta hur många spaltkilometer som
skrivits om denne märklige man. Under hans och Kissingers
goodwillresor runt jorden i fredens tjänst - och i det avseendet har de
väl lyckats bättre än någon annan - arbetade rättsväsendet där hemma
systematiskt på hans undergång. Efter många turer i valsen att hålla
sig kvar föll han på eget grepp och valde slutligen att avgå. Det var
säkerligen inte på detta sätt han tänkt sig skriva historia.
Nu har i stället Gerald Ford ryckt in i Vita Huset och så får vi se
om han klarar turerna bättre, eller om även han går-lika fort som
bilen med samma namn.
Men det är inte bara i USA som det händer saker.
I Västtyskland har Willy Brandt dragit sig tillbaka som kansler
sedan det uppdagats att en av hans närmaste medarbetare och vän var
spion.
I Grekland har luften gått ur juntan sedan den varit med om att få
igång kriget på Cypern.
I Etiopien har konungarnas konung störtats från sin gudomliga
tron, och nu är det tydligen så att han son åtagit sig att bli
galjonsfigur åt den nya regimen. Trots att han av naturliga skäl är
yngre än sin far lär hans hälsotillstånd vara i betydligt sämre skick,
men så får han ju också nödig hjälp att bestiga tronen.
Det är som sagt oro i hela världen.
Brottshandlingar som attentat, mord, kidnappning och utpressning
har blivit medel som i stor omfattning utnyttjas i politikens tjänst. Her
skall det sluta, frågar man sig med oro ...
I Sverige ägnar vi oss åt lagstiftning. Vi är mitt inne i reformernas
tidevarv och nya lagar stiftas på löpande band.
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Det är arbetarskyddslagen, konsumentköplagen, konsumentservicelagen, åmanska lagen och allt vad de nu heter, och det är minsann
inte lätt för vanligt folk att hänga med.
En av de senaste reformerna-tandläkarreformen-har tydligen inte
utfallit till belåtenhet, och under tiden som patienterna får vänta på
behandling utfaller i stället alla dåliga tänder. Detta är ju ett rationellt
men föga trevligt sätt att lösa frågan på.
Men snart behöver svenska folket inga tänder. Så dyr som maten nu
är blir det välling för hela slanten.
Inflationen fortsätter i oförminskad hastighet.
När oljeschejkerna upptäckte hur dyrt det var att hålla harem och
att åka omkring i förgyllda Rolls Royce chockhöjdes oljan, vilket satte
igång en inflation i världen som säkerligen blir svår att hejda.
Och inte nog med det...
Vi fick en påminnelse om vår sårbarhet när oljeransoneringen satte
in och vi blev tvingade att ransonera bilåkandet och sänka temperaturen i våra ombonade hem.
Efter diverse kohandel fick vi i somras en liten frist i prisstegringarna genom sänkt moms och med en höjning igen mitt i en redovisningsperiod. Den lägre momsen utnyttjades flitigt i reklamen och det lär ha
sålts kapitalvaror som aldrig förr. Den som då inte köpte får g-TV eller
nya möbler kan säkert göra det nu-billigare.
Raskt över till vår egen stad--forlåt kommun som det numera heter.
När kyrkklockorna på traditionsenligt sätt ringde in det nya året
svepte historiens vingslag, som det så högtidligen heter, över torget i
Vänersborg. Med ett praktfullt fyrverkeri på Sanden och med sång
och dans och kaffeservering på torget införlivades Brålanda, Frändefors och Västra Tunhem med Vänersborg och hälsades i hjärtliga
ordalag välkomna i den nya storkommunen.
En epok i stadens 330-åriga historia är därmed avslutad. Nu
återstår att se om den nya epoken blir till större glädje for oss som
skall leva och verka inom storkommunen.
Administrationen växer - allt i enlighet med regeringens ide om
hur svenska folket skall livnära sig i framtiden.
Kommunen har invigt sin nya lO-millioners förvaltningsbyggnad och
medan landshövdingen von Sydow talade varmt om framtidens
samarbete även mellan Vänersborg och Trollhättan visade sistnämnda
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stad sin samarbetsvilja genom att helt utebli från gratulanternas skara.
Annars gratulerades det å det livligaste.
Sparbanken slog till med ett tre våningar högt konstverk på fasaden
- ett konstverk om vilket det mesta är sagt.
Länsförsäkringar gjorde en fin insats genom att till staden rädda
den fina Birger Sjöberg reliefen, som tidigare prydde Frimurarelogens
Restaurang. Och Stenebyskolan har med sin gåva visat prov på
svenskt konsthantverk när det är som bäst.
Som sagt, administrationen växer även på andra håll och
landstinget planerar att samla sina trupper under ett tak genom att
bygga en förvaltningsbyggnad över A F Carlssons gata öster ut över
kvarteren Dahlian och Fikusen.
Man kunde kanske väntat sig att kvarteret där gillets krönikör är
född och där Gösta Fröberg lekt som barn och upplevt jordbävning
och annat trevligt skulle bevarats till eftervärlden. Men icke, sa' Nicke.
Vi får väl nöja oss med att gå till eftervärlden med byst i plantageL
Apropå byst, så har Brigitte Bardot nyligen fyllt 40 år och i en
storstilad intevju uttalat att hon inte kommer att måla igen sina
rynkor med fårg. Nä, nä .. fårgen är dyr och åtgången stor. Om en
sådan konsument avstår kan fårgen räcka till mycket annat. Tänk
bara att kunna måla Hermansson (k) mörkblå och Bohman (m) röd.
Det skulle minsann piffa upp i riksdagen, och Lothigius (m) som
motionerat om ett gladare Sverige kanske t o m kunde locka fram ett
leende hos Gunnar Sträng.
Plantaget var det ja!
Där fortsätter underhållningen på sommaren till turisternas och
infödingarnas förnöjelse. Efter underhållningen kan man numera delta
i älgsafari på Halleberg, där älgarna snällt låter sig beskådas. Visar
dom sig lika villigt under kungajakten behövs det inga drevkarlar.
På premiärvisningen var det bara tidningen Trollhättans utsände
medarbetare som inte såg älgarna. Det är märkligt med vår kära
granntidning, som så lätt gör mygg till kameler men som inte kan
upptäcka så stora djur som älgar när dom visas i grannstadens regi.
Det är som vanligt ett rikt utbud av kulturaktiviteter i staden.
Biblioteket har slagit svenskt rekord i utlåning med 9,7 lån pr
innevånare - så läskunniga tycks vi vara.
Konstutställningar och konserter avlöser varandra, men det mest
glädjande är väl ändå att vår fina teater nu får en fast ensemble
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'Vi vill spela teater utan politiska pekpinnar,' säger ledaren i en
intervju i Ela. Det låter underbart, men vad säger arbetsgivaren ABF
om denna goda cigarr?
Tänk om vår egen scen kunde bjuda oss gammal hederlig. god
sådan som publiken vill ha. Konstigheterna kan ju
teater Riksteatern som tidigare få stå för.
Den som lever får se.
Det skall även bli intressant att få se resultatet av den utlovade
skattesänkningen nästa år . Kanske får man disponera en tusenlapp
extra det året, men hur går det med småföretagen som skall vara med
om att betala kalaset?
Visserligen är det bara lagmän som man kan lita på, enligt en
nyligen företagen undersökning, men jag tror ändå på Radar när han
har lovat att vänersborgarna slipper skattehöjning under 4 år framåt.
Landstinget har ju för säkerhets skull tagit ut sitt i förskott.
Det jubileras varje år och eftersom jubileer på sitt sätt ger en bild av
föreningslivet i staden får dessa ett avsnitt även i årets krönika.
Föreningen Vänersborgs Musei Vänner - en förening som under
årens lopp bidragit till museets utveckling genom inköp och
donationer av värdefulla föremål och som även bekostat renovering av
museets unika fågelsamling - har firat 20-årsjubileum med högtidssammanträde i den nya museihallen.
Vid detta tillfälle utdelades Adolf Andersohnsmedaljen till Oskar
Engström från Vänersnäs, numera bosatt i kommunen.
Vänersborgs Lions Club har fyllt 20 år - en sammanslutning som
vore värd en egen mässa, men jag nöjer mig med att konstatera att
Lions under denna tid, genom olika aktiviteter samlat in över 700.000
kronor, som oavkortat gått till hjälpverksamhet och kulturella
insatser av olika slag - det mesta till stadens och dess innevånares
nytta och glädje.
Det är Lions som har bekostat nygjutningen av Bältespännarna, som
trots rivningsförsök fortfarande står på plats i museiparken.
Det är Lions som har skänkt konstverken till Huvudnässkolan och
som tillsammans med gillet donerat konstverket 'Triad' vid Idrottshuset.
Jubileet firades med högtidssammanträde i biblioteket och med en
glad fest på stadshotellet.
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Dubbelt så gammal är Vänersborgs Gymnastikförening som i 40 år
verkat i staden.
Ett levande bevis för gymnastikens välgörande inverkan var den
legendariske ledaren och gillebrodern Knut Hansson, som med sina
85 år på nacken deltog i festligheterna och som ur ordforanden Evert
Lundborgs hand fick mottaga en välförtjänt utmärkelse.
En bild i Ela, tagen på Vänersvallen efter en gymnastikuppvisning
där, när föreningen var ny, fick mig att konstatera att tiden går och
huilet kommer.
Jo då, det är krönikören den där magra ynglingen som står ungefår
mitt i bilden och försöker dölja sina smala armar.
Roddklubben har fyllt 60 år, vilket celebrerades med en tävling
meilan nu aktiva roddare och våra lag från fordom - lag som
plockade SM och DM-medaljer på löpande band.
Gissa om det sedan smakade bra med ärtsoppan som serverades
klubbhuset.
Vi som hade förmånen att få tillbringa den gångna sommaren
Vänersborg kan med tacksamhet se tillbaka på en visserligen blåsig
men solrik sommar när hela övriga Sverige dränktes i regn.
Vänersborg i sommarskrud är en vacker stad.
I gamla hamnkanalen låg rader av färgglada båtar som gav ett
pittoreskt inslag i stadsbilden, och man kom osökt att tänka på
gångna tider när sjöfarten var livlig och Vänersborgs hamn den största
i Vänern.
Båtintresset lever kvar och snart får vi kanske uppleva en planerad
utbyggnad på Sanden, som ger båtägarna ankrings- och uppläggningsplatser och nutida sjöfarare från när och fjärran marin service.
Ytterligare ett bidrag till turistnäringen och affärslivet i staden.
Nu är hösten här med mörker och kyla, regn och rusk.
Då känns det gott för oss att åter få samlas på detta sätt i broderlig
samvaro kring det som enar oss - intresset för vår hemstad.
Åter ett gilleår har alltså gått tillända.
En del bröder har lämnat oss, nya har kommit till.
Detta är livets gång.
Men låt oss alla hjälpas åt att bevara vårt gille som ett värdefullt
arv till kommande generationer.
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För det gångna året tackar jag alla vänliga och glada gillebröder
och inför det nya önskar jag Er alla god hälsa och framgång - och
gärna någon krona över i plånboken.
Allhelgonadags afton den l november 1974.
SVEN LIND.
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t
MINNESRUNOR 1974.
Bort gå de, stumma skrida de,
en efter en, till skuggornas värld.

Gillebröder
Under det år som gått sedan vi sist möttes till Högtidsstämma ha femton bröder
fullbordat sin jordesvandring och lämnat vår krets. Vi minnas dem alla som goda
människor och goda gillebröder.

Kontoristen SVEN ACKE EK föddes i Vänersborg
den 12 juni 1935 och avled där den 10 november
1973. Sedan han avlagt realskoleexamen vid läroverket kom han ut i förvärvslivet och arbetade i
hemstaden och i Trollhättan inom motor-, el- och
fotobranscherna. Redan i barndomen hade han fått
intresse för det gamla Brätte och utgrävningarna
där och detta intresse utvidgades att omfatta
Vänersborg och dess småstadskaraktär. Han samlade djupt gående kunskaper i arkeologi och
konsthistoria och så småningom knöts han till
Vänersborgs museum, där han kunde göra betydelsefulla och uppskattade insatser. Han var kännare
av Kinas konst och konsthantverk och det svenska
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glasets historia, han var ornitolog och arkeolog. Men någon kammarlärd var han ei utan
sökte sig gärna ut som faltobservatör, en skicklig sådan, ej minst som foto~raf, där han
var något av en konstnär. I tidigare år var han en framgångsrik idrottsman med bandy
och rodd som huvudintressen. Han anses ha varit en av Vänersborgs roddklubbs
skickligaste styrmän och lade samtidigt ned ett betydande arbete som klubbens
sekreterare. Slutligen kan nämnas att han som intresserad radioamatör kom att tillhöra
det internationella brödraskap, som dessa amatörer utgöra, och fick vänner världen
över. Acke Ek gick med grundlighet och entusiasm in for det han företog sig och
samtidigt hade han stor förmåga att aven entusiasmera andra för sina intressen. Hans
vänliga och vinnande natur, hans uppriktighet och vederhäftighet gjorde honom
uppskattad och respekterad och skaffade honom många vänner bland forskare och
samlare. Tyvärr blev hans verksamma liv kort. En långvarig sjukdom, varöver han aldrig
hördes klaga, bröt i förtid hans bana. -Ek inträdde i Gillet 1965.

skolvaktmästaren GöSTA ERIKSSON, född i Vänersborg den 22 december 1913 och död där den
18 november 1973, började i slutet av 1920-talet
arbeta på Skofabriken men lämnade anställningen
där 1941, då han antogs till vaktmästare vid den då
nybyggda Södra folkskolan, där han fick verka
under mer än 30 år. Här nedlade han ett nitiskt
och plikttroget arbete och det har från lärarehåll
vitsordats, att han på sitt område var dem en
verklig hjälp. Ej minst hade han förmågan att på
skolgården hålla ordning och reda bland eleverna.
Likväl var han Mycket omtyckt och avhållen av
dem. Redan som liten pojke intresserad av allt vad
båtar hette i hamnkanalen blev han med tiden en
verkligt skicklig seglare och en stöttepelare i Vänersborgs segelsällskap. Han nedlade ett
intensivt arbete vid tillkomsten av sällskapets klubbhus i Sikhall. På senare tid fann han
glädje och kamratskap i sammanslutningen Gamla seglare. Utrustad med en vacker
basröst var han under många år medlem i sångsällskapet Sjung, Sjung. - Eriksson
inträdde i Gillet 1955.
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F.d. apotekaren SIGURD BARKSTEDT foddes i
Vänersborg den 26 september 1885 och avled där
den 29 november 1973. Han tillhörde en sedan
flera generationer i staden bosatt släkt, känd for
sina musikaliska och konstnärliga anlag. Han
avlade mogenhetsexamen vid stadens läroverk 1904,
blev farm. kand. 1909 och legitimerad apotekare
1913. Efter anställningar på olika apotek tjänstgjorde han under åren 1919 - 1936 på apoteket
Hjorten i Örebro. Sistnämnda år fick han privilegium på apoteket i Älvdalen och 1944 - 1952
innehade han apoteket Tranan i Vänersborg. Från
ungdomsåren i hemstaden, då han tjänstgjorde som
elev och kandidat på apoteket, bevarade han
minnen från den krets av ungdomar som samlades kring Birger Sjöberg och deras glada
utflykter till stadens omgivningar, främst Dalbobergen. Han berättade gärna därom.
Barkstedt torde ha varit den siste kvarlevande av Sjöbergs vänner i Vänersborg. De
ärvda konstnärliga anlagen utvecklades under ungdomsårens friluftsliv i Vänersborgs
omgivningar. Under örebrotiden började han på allvar måla, inspirerad av de vackra
motiv Svartån erbjöd, och efter återkomsten till Vänersborg valde han gärna motiv från
de gamla gatorna i Nordstaden och hamnkanalen med dess skutor. Han var varmt
intresserad av litteratur och fann en djup tillfredsställelse i böckernas värld. Sigurd
Barkstedt älskade sin fädernestad och gladde sig åt att där få tillbringa senare delen av
sitt liv. Han forblev friluftsmänniska och långt efter pensioneringen sågs han om
vintrarna på skidturer i Dalbobergen. Ända till sin sista tid kunde han glädja sig åt den
dagliga promenaden på Skräcklan och när han såg ut över vattnet gingo han tankar till
ungdomsårens roddfårder till Dalbolandet och kanske till Sjöbergs ord: "Så glida vi från
stranden i sakteliga mak från grönska och syrener och röda tegeltak." - Barksted t
inträdde i Gillet 1930.

F. ekonomiforståndaren OLOV ERIKSSON foddes
i Vänersborg den 8 januari 1911 och avled där den
3 december 1973. Vid 17 års ålder gick han till
sjöss i Broströmskoncernens tjänst och seglade
nästan hela sin verksamma tid med dess fartyg.
Han började som mässuppassare, blev så kock och
slutligen ekonomiforestådare. Under det andra
världskriget arbetade han i Internationella Röda
korsets tjänst på fartyg mellan U.S.A. och Medelhavet. Då sexdagarskriget mellan Israel och Egypten utbröt 1967, tjänstgjorde han på Broströms m/s
Nippon och blev med sitt fartyg innestängd i Stora
Saltsjön i Suezkanalen. Så länge fartyget tillhörde
rederiet hade han sitt arbete där. Efter 44 år till
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sjöss gick han i land 1972. Hans långvariga tjänst hade 1957 belönats med Patriotiska
sällskapets guldmedalj. Han fick ej länge njuta pensionärens lott, sjukdom bröt efter
något år ned honom. -Eriksson inträdde i Gillet 1957.

F. köpmannen SVEN DAFGARD foddes i Vänersborg den 30 september 1898 och avled på
Lidköpings lasarett den 15 januari 1974. Han
tillhörde en enligt släkttrakitionen från Tyskland i
början av 1700-talet till Vänersborg inkommen
hantverkarsläkt, vars medlemmar tidigare voro
kopparslagare och hattmakare men under senare
generationer b1evo slaktare. Sven Dafgård lärde
detta yrke hos fadern Runo Dafgård och arbetade
sedan hos sin äldre broder Axel i dennes rörelse.
Omkring 1920 bedrev han i kompanjonskap med
farbrodern Gustaf kreaturshandel i Vänersborg.
Efter några år separerade de bägge delägarna och
Sven Dafgård flyttade till Vara, där han under
flera år hade en framgångsrik kreatursaffär. 1935 inköpte han ett slakteri i Gullspång
men flyttade redan 1937 tillbaka till Vara, där han forvärvade en liknande rörelse, som
han drev till 1960. Av åldersskäl överlät han då denna. Sven Dafgårds intresse var utom arbetet och familjen - hästsporten. -Han inträdde i Gillet 1953.

F. elinstallatören OSCAR G. ANDERSSON foddes
i Vänersborg den 10 april 1897 och avled där den
30 januari 1974. Han utbildades inom den då
tämligen nya branschen hos Andeils Elektr. byrå
och öppnade 1919 tillsammans med en kompanjon
egen rörelse. l över 50 år var han egen foretagare.
Som yrkesman var han ledamot i styrelsen for
Götaälvsdalens elektriska samarbetsforening. Ä ven
i stadens hantverksforening var han en verksam
medlem och styrelseledamot. Han tillhörde några
år stadsfullmäktige. Idrotten var hans stora intresse
alltsedan ungdomen. Som Plita gjorde han sig känd
som skicklig fotbollsspelare men sina mest beundrade insatser gjorde han i I.F.K:s bandylag. I
denna forenings styrelse gjorde många goda insatser till det vänersborgska idrottslivets
främjande. På äldre dagar upplivade han ungdomens idrottsminnen i Kamratveteranernas krets, vars styrelse han tillhörde. -Andersson inträdde i Gillet 1938.
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Faktorn AKE MAGNUSSON foddes i Vänersborg
den l oktober 1919 och avled där den 10 februari
1974. Han lärde typografyrket vid Vänersborgs
Boktryckeri och blev sedan faktor på Elfsborgs
Läns Annonsblad, där han var en uppskattad
medarbetare under 25 år. Magnussons stora intresse - utom arbetet - var idrotten. I ungdomen var
han simmare i I.F.K. och gjorde sig känd som en
skicklig polospelare. Under senare år fångades
hans intresse av bowlingsporten och han verkade
som ledare i bowlingklubben Tellus. Inom Vänersborgs Arbetareforening nedlade han ett hängivet
arbete. överallt där han verkade var han uppskattad for sitt glada humör och sin villighet att rycka
in. där ett handtag behövdes. -Han inträdde i Gillet
1951.

F. lagerformannen KNUT DINNETZ var fodd i
Vänersborg den 21 januari 1891 och avled under
ett besök i hemstaden pingstdagen den 2 juni 1974.
Han tillhörde en vallonslakt, som invandrat till
; Sverige under mitten av 1600-talet och verkat i
:Vänersborg sedan 1700-talet. Sin väsentliga arbets:insats gjorde Knut Dinnetz i Stockholm, dit han
l flyttade i tjuguårsåldern och där han forst under
:åtskilliga år arbetade inom den då nya biografbranschen. Under 30 år var han därefter anställd
inom Philipskoncernen som lagerf<irman. Han pensionerades 1957 och sedan ägnade han sig åt pensionärsrörelsen i Stockholm. Under hela sin levnad
höll han kontakten med Vänersborg och hans tillgivenhet for hemstaden var ej att taga miste på. För honom var det måhända gott att få
sluta sitt verksamma liv där . Det har sagts, att han i sitt väsen ägde en fortining och ett
behag, som forskaffade honom vänskap och tillgivenhet bland dem, som kommo i
beröring med honom. - Han inträdde i Gillet 1932.
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F. verkstadsarbetaren KARL R. ANDERSSON
föddes i Vänersborg den 2 mars 1896 och avled i
Göteborg den 3 juni 1974. Redan tidigt började
han förvärvsarbeta som reparatör vid tändsticksfabriken i Vänersborg. I tjuguårsåldern flyttade
han till Göteborg, där han anställdes först vid
Orginal - Odhner och sedan vid Svenska Kullagerfabriken. Efter pensioneringen tjänstgjorde han
flera år som vaktmästare på Göteborgs museum i
Ostindiska kompaniets hus vid Hamnkanalen. Han
var känd för plikttrohet i arbetet, till sin natur var
han enstöring. -Han inträdde i Gillet 1945.

F. lokföraren FREDRIK ELMQVIST var född i
Vänersborg den 6 december 1903 och avled där
den 10 juni 1974. Han kom i U.V.H.J.:s tjänst
1923, blev lokeldare där 1939 och efter järnvägens
förstatligande lokförare vid S.J. 1945. Sedan han
under åtskilliga år varit stationerad som växellokförare i öxnered, avgick han den l januari 1964
med pension efter ej mindre än 41 tjänsteår. Hans
långa arbetsinsats hade 1953 belönats med guldmedaljen för nit och redlighet i rikets tjänst. Elmqvist
var musikalisk, trakterade gärna sin fiol, och
utrustad med en god sångröst tillhörde han under
många år sångsällskapet Sjung, Sjung. - Han
inträdde i Gillet 1942.
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Åkeriägaren TAGE ERICSSON föddes på gården
Tegen i Vassända-Naglum den 10 mars 1911 och
avled i Vänersborg den 18 juni 1974. I mycket
unga år startade han en åkerirörelse, som genom
hårda arbetsinsatser från hans sida med tiden fick
en betydande omfattning med distribution av
bensin och oljor och utförande av gräv- och schaktningsarbeten. Senare kompletterade han rörelsen
med att uppföra och uthyra ett stort antal
garagebyggnader. Under senare delen av 1960-talet
avvecklade han succesivt åkerirörelsen och ägnade
sig till sin bortgång åt skötseln av garagen och
andra fastigheter. -Han blev medlem i Gillet 1955.

Direktören BERTIL JOHANSSON föddes i Frändefors den 26 april 1912 och omkom vid en
bilolycka den 20 juni 1974. Redan vid tre års ålder
kom han till Vänersborg tog 1929 realskoleexamen
vid läroverket och skaffade sig därefter handelsutbildning i Sverige och England 1930-1934, varefter
han tjänstgjorde vid Statens vattenfallsverk i Trollhättan till 1937. Han etablerade sig under tiden
som egen företagare i Vänersborg. först i kolbranschen, senare i bilbranschen. Han var engagerad i olika branschorganisationer och inom Vänersborgs fastighetsägareförening, där han var sekreterare. Livligt intresserad för idrott och i sin ungdom
aktiv idrottsman tillhörde han V.l. F. som mångårig ordförande. Ä ven inom stadens ordensliv var han verksam, bl. a. var han under flera
år ordförande i Vänersborgslogen av Vasa Orden av Amerika, till vilken han kände sig
drageq genom släktförbindelser med U.S.A. -Johansson inträdde i Gillet 1955.
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F. banktjänstemannen GUSTAF WELANDER var
född i Tengene den 5 augusti 1891 och avled i
Vänersborg den 31 augusti 1974. Som barn kom
han till Vänersborg och avlade här studentexamen
1911. Samma år anställdes han i Enskilda Banken
i Vänersborg, 1943 uppgången i Svenska Handelsbanken, och denna arbetsplats blev han trogen.
Han uppnådde pensionsåldern 1951 men ägnade
ännu några år banken sina tjänster. När han
definitivt lämnade arbetet, hade han en mer än 50årig arbetsinsats på samma plats bakom sig. Under
sin långa pensionärstid höll han fortlöpande en
mycket god kontakt med gamla och nya kolleger i
banken. Han hade ett levande intresse för staden
och under sina dagliga promenader, han var kanske Vänersborgs siste flanör, följde han
dess förändring och utveckling. Detta intresse förde honom till Gillet, där han inträdde
1926.

F. bokhållaren BERTIL EDLUND föddes i Vänersborg den 23 november 1899 och avled i Trollhättan
den 6 september 1974. Efter realskaleexamen vid
hemstadens läroverk 1916 blev han elev och
kalkylator vid skofabriken i Vänersborg 1916 1917. Därefter var han till sin pensionering tjänsteman på olika platser och i olika befattningar vid
Statens vattenfallsverk, under de sista åren som
bokhållare vid Trollhätte kraftverk. Han var en god
simmare och tillhörde Trollhätte simsällskap från
dess start. Han hade ett livligt intresse för
Vänersborg och tillhörde Gillet sedan 1930.
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F. faktorn CARL JANSSON föddes i Vänersborg
den 14 juli 1900 och avled där den 10 oktober
1974. Vid 13 års ålder blev han typograflärling på
Vänersborgs Boktryckeri och han blev detta foretag
trogen tills han 196 7 efter 54 år avgick med
pension. Under en stor del av denna tid var han
tryckeriets faktor. På 50-årsdagen belönades han
med Patriotiska sällskapets guldmedalj for långvarig och trogen tjänst. Det var forvisso en välfortjänt
utmärkelse: han har fått det vitsordet, att han med
aldrig svikande lojalitet arbetade for fåretaget och
dess ägare. I ungdomen var Jansson en skicklig
roddare och en av ledarna i Vänersborgs roddklubb. Han var en intresserad medlem i stadens
fabriks- och hantverksforening. -J ansson inträdde i
Gillet 1955.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders minne.

EINAR WEISS.

Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.

Skuggoma breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.

(Anita Hallden)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
STYRELSEBERÄTTELSE FÖR AR 1974.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1974, Gillets 69:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma i Gillets
styrelserum, tisdagen den 19 mars 1974 och till Högtidsstämma på
Frimurarelogen, Allhelgonadags afton, fredagen den l november 1974.
Högtidsstämman, som samlat 69 gillebröder, leddes av l:e Åldermannen Olov Janson.
Gillets medalj, som utdelades för sista gången enligt de gamla stadgarna, tilldelades bröderna Gösta Fröberg och Oskar Skärberg. Gillets
25-årstecken tilldelades 8 därtill berättigade bröder.
Sedan stadgeenliga ärenden behandlats och l :e Åldermannen
avslutat Högtidsstämman samlades bröderna till gemensam måltid.
Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtiotredje
årgång, som distrubuerades under oktober månad.
Vid årets slut hade Gillet 613 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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l. ALLMÄNNA KASSA

Kredit

Debet
Behållning från 1973
Medlemsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta sparkasseräkning . . . . . . . . . . . . . .

5.959:81
11.290:294:82

Bidrag till Stiftelsen
Sammanträdeskostnader ... .
Gåvor uppvaktningar ...... .
Trycksaker kontorskostnad ..
Porto .................... .
Andel i årsskriften ......... .
Div. omk. B. Sjöbergss. 73-74

3.000:314:15
1.502:65
487:50
37.45
7.190:100:-

Behållning till 1975
Kassa & Postgiro .......... .
604:87
Innestående i bank ......... _ 4.308:01
17.544:63

12.631:75

4.912:88
17.544:63

2. VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND
Kredit

Debet
Behållning från 1973
Ränta .............................. .

7.616:97
440:8.056:97

Skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134:Behålln. till 1975 innest. i bank . . . . . . . . . 7. 922:97
8.056:97

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND
Kredit

Debet
Behållning från 1973
Ränta .............................. .

1.800:51
115:1.915:51

Behålln. till 1975 innest. i bank ........ .

1.915.51
1.915:51

4. KNUT HERNSTRöMS MINNESFOND
Kredit

Debet
Behållning från 1973 .................... 3.609:75
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210:3.819:75

Behålln. till1975 innest. i bank . . . . . . . . .

3.819:75
3.819:75

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND
Kredit

Debet
Behållning från 1973
Ränta ............................. .
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10.414:73
575}-10.989:73

Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen . . . . . . . . . .
Innestående i bank . . . . . . . . .

4.300:6.689:73

10.989:73

6. MAJOR OSCAR WENNERSTRÖMS UNDERSTöDSFOND
Debet

Kredit

Behållning från 1973
Ränta .............................. .

4.445:67
285:40730:67

Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen .•......... o
Innestående i bank oooooooooo

1.800:20930:67

40730:67

7o WILHELM & NORA MALMBEf<GS DONATJON
Debet

Kredit

Behållning från 1973
Ränta oooooooooooooooooooooooooooooo

120160:30
710:-

12°870:30

Skatt ooooooooooooo oooooooooooooooooooo 217:Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen o. o oooooooo 60100:Innestående i bank o oooooooo 60553:30 120653:30
120870:30

8o RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND
Debet
Behållning från 1973
Försålda årsskrifter oooooo. oooooooooooo
Annonser oooooooooooooooooooooooooooo
Försålda särtryck ooooooooooooooooooooo
Ränta. ooooooooooooooooo.. ooo. ooooooo

3.493:69
180:30870:225:213:95
7.982:64

Kredit
Skatt ooooooooooo•...... ooo.. oo. o. oooooo 31:Kostnad for årsskriften ooo... o. o. oooooo 40230:Behållning till 1975 innnest. i bank o. o. o. 3. 721:64

70982:64

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS DONATION
Debet

Kredit

Behållning från 1973
Ränta o. oo.. o. ooo. o... o.. o.. oooooooo

100512:71
644:11.156:71

Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen o.. oooooo. o 50780:-Innestående i bank ooooooooo 50376:71

11.156:71

10. NILS CARLSTRöMs DONATION
Debet

Kredit

Behållning från 1973
Ränta ooo. ooooooooooooooooooooo. ooooo

6o871:66
415:-

Skatt ooooooooooooooooooooooooooooooooo 121:Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen oo o oooooooooo 30500:Innestående i bank o. oooooooo 30665:66 70165:66
70286:66
O

70286:66

11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS DONATION
Debet
Behållning från 1973
Ränta ooo•. o..... oo. o. o..... o... oo.. o

5.136:10
310:5.446:10

Kredit
Julgåva o. oo. ooo...• oooooo... o. ooo. o.. o 250:Behållning till 1975 innesto i bank oooo. oo 5.196:10
5.446:10
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12. EMIL JOHANSSONS DONATION

Debet

Kredit

Behållning från 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.154:48
190:96
3.345:44

Behållning ti111975 innest. i bank . . . . . . .

3.345:44

Inom sig har styrelsen for året utsett till 2:e ålderman Sten Sahlin,
till gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till
gillevärd Evert Lundborg samt till kontaktman i fastighetsfrågor CarlViking Wah lin.
Till krönikör har utsetts Sven Lind.
styrelsen har haft nio protokollforda sammanträden varjämte annat
samråd ägt rum.
Vänersborg den 10 april 1975
OLOV JANSON

STEN SARLIN

STIG LARSSON

OLE THERNQUIST

SVEN LIND

EVERT LUNDBORG

CARL-VIKING WAHLIN

so

3.345!44

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under
1974, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande granskningsberättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning
om de ekonomiska förhållandena och om förvaltningen av dess angelägenheter.
Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisningshandlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller
eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenheter. Med stöd av
vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för
den tid granskningen omfattar.
Vänersborg den 21 mars 1975.

Bilt Davidsson
granskningsman

George Melin
granskningsman
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ALDERDOMSHEMS STYRELSEBERÄTTELSE
FÖR AR 1974.

Debet

styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva foljande berättelse över verksamhetsåret 1974, stiftelsens tjugotredje arbetsår.
Räkenskaperna utvisa fOljande
Vinst & Förlust Konto:

11.398:85
Räntors konto
842:skatters konto ........... .
2.749:35
Renhålln. el konto ........ .
Försäkringars konto . . . . . . .
1.592:Reparationers konto . . . . . . .
2.842:- 19.424:20
Understöds konto ........................ 400:50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.824:70
Årets vinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.490:44
23.315:14

Hyrors konto ............ .
Bidrag från Allm. kassan .. .
Gåvors konto ............ .
Räntors konto ........... .

Kredi1
18.200:3.000:2.000:115:14 23.315:14

23.315:14

IN-& UTGÅENDE BALANS KONTO 1974
Tillgångar ........................................... .
Fastighetens konto (tax. v. 160.000:-) .................... .
lnventarie konto . . . . . . . . . . . . .............. " .......... .
Bank & postgiro konto ................................. .
Kapital konto ........................................ .

Skulder
Låne konto............................................

1/1
31/12
155.000:- 155.000:3.100:3.100:3.062:40
2.052:84
161.162:40 160.152:84
10.067:60
6.577:16
171.230:- 166.730:-

171.230:- 166.730:-

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION
Debet
Behållning från 1973 . . . . . . .
Ränta....................
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60.263:13
3.088:35 63.351:48
63.351:48

Behållning till 1975
Lån till stiftelsen . . . . . . . . . .
Innestående i bank . . . . . . . .

55.000:8.351:48 63.351:48

Fastigheten, som under 1973 undergick omfattande reparationer,
har under året klarat sig med mindre underhåll och kan idag anses
vara i gott skick och utgör med sin nymålade fasad i gult en prydnad
bland fastigheterna stadens norra stadsdel.
Hotellrörelsen har under året bytt innehavare.
Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordförande Sten Sahlin,
till sekreterare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist samt till fastighetsförvaltare Carl-Viking W ahlin.
Vänersborg den 10 april 1975.
OLOV JANSON

STEN SARLIN

OLE THERNQUIST

CARL-VIKING W AHLIN

STIG LARSSON
SVEN LIND

EVERT LUNDBORG

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ald·erdomshems räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens
ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägenheter.
Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest
beträffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1974 års förvaltning.
Vänersborg den 21 mars 1975.
Bilt Davidsson
revisor

George Melin
revisor
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SAMMANSTÄLLNING öVER VÄNERSBORGS SöNERS GILLES TILLGÅNGAR
DEN 31112 1974
Allmänna kassan ........................................ .
.............. .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfondi
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond ................. .
Knut Hernströms Understödsfond ......•...................
Hjalmar A Lindedals Minnesfond ......................... .
Oscar Wennerströms Understödsfond ...................... .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation ..•...................
Richard Dymlings Arsskriftsfond .......................... .
Laura & Ester Danielssons Donation ...................... .
Nils Carlströms Donation ................................ .
Viktor & Ellen Hanssons Donation ........................ .
Emil Johanssons Donation ................................ .
stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.351:48
Avgår fastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.577:16
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4.912:88
7.922:97
1.915:51
3.819:75
10.989:73
4.730:67
12.653:30
3.721:64
11.156:71
7.165:66
5.196:10
3.345:44 77.530:36

56.774:32
134.304:68

VÄNERSBORGS SöNERS GILLES
MEDLEMMAR
1974.
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MEDLEMMAR.
Födelseår

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg ................. .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg ............ .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg .................... .
AHLIN, GöRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem , ............ .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg ....................... .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .................... .
ALM, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ........................ .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum ............................ .
* ALMQVIST, SVEN, överläkare, Linköping ........................ .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv ............... .
ANDERSSON, ALLAN, sjukvårdare, Vänersborg .................... .
ANDERSSON, ALLER, skolvaktmästare, Vänersborg ................ .
ANDERSSON, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .............. .
• ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma ................... .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Vänersborg ......................... .
ANDERSSON, CARL-AXEL, Göteborg ............................ .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ...................... .
ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ....................... .
ANDERSON, FRANK, Elingejör, Vänersborg ..................... .
* ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg ........ .
• ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .............. .
ANDERSSON, HUGO, Televeksarbetare, Vänersborg ................ .
ANDERSSON, IV AR, Köpman, Vänersborg ........................ .
* ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg ................... .
* ANDERSSON, KARL, Göteborg t ................................ .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .................. .
ANDERSON, CHRISTER, studerande, Vänersborg .................. .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ..................... .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg ............................. .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ......................... .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg ......................... .
* ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) ................................... .
* ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg t ................. .
ANDERSSON, PER ARNE ....................................... .
ANDERSSON, PER-GöRAN; Köpman, Mellerud ................... .
* ANDERSSON, RAGNAR, f.d Köpman, Vänersborg ................. .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg ................. .

1894
1924
1922
1944
1916
1923
1944
1903
1931
1910
1917
1909
1913
1917
1935
1918
1914
1915
1914
1897
1913
1917
1918
1910
1896
1923
1945
1930
1968
1915
1922
1892
1897
1970
1936
1919
1921

lnträdesår
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ss
51
58
54

58
73
57
46

ss
60

ss
71
43
69
72
54

51
67
42
46
69
65
29
45
58

ss
59
69
53
51
42
38
70
60

35
68

* i\NDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .................. .

ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .................. .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, YNGVE, Kommunalarbetare, Vänersborg ............. .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg ........................... .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .............. .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .................. .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .................. .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ........................... .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg ........................ .
* ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping ................... .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ............... .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .......................... .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ....................... .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .......................... .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg ................................ .
* BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .................... .
* BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg t 29/11-73 ..... .
BEHRNS, RAGNAR, överskötare, Vänersborg ...................... .
* BENGTSON, HJALMAR, fd. Personalföreståndare, Skövde .......... .
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde ............................... .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .............. .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .................................. .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ........................ .
BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg .............................. .
BERG, LARS, Vänersborg ........................................ .
BERG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg ........................... .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .......... .
BERG ER, HARRY, Disponent, Vänersborg ......................... .
BERG ER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg ........................ .
* l3ERGGREN, ERIC, Intendent, Anacapri, Italien ................... .
• BERGLUND, GöSTA, Sjöingenjör, Malmö ......................... .
* BERGSTRöM, GUNNAR, Odont.d:r, Örebro ...................... .
* BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .............. .
* BERRMAN, GöSTA, Ämneslärare, Göteborg ...................... .
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .......................... .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) ................ .
• BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .............................. .
BJöRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ............. .
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg ..................... .
BJöRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ........................ .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg ......... .
BLOM GREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ............ .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem ........... .

1918
45
1924
70
1914
55
1900
61
1925
72
1906
54
1907
53
1938
68
1908
66
1914
66
1912
61
1897
46
1927
60
1920
59
1918
ss
1932
73
1934
63
1890
45
1885
30
1910
66
1905
33
1943
65
1903
ss
1968
68
1920
53
1944
68
1967
68
1939
67
1943
ss
1904
54
1937
72
1911
32
1920
43
1906
23
1912
29
1910
43
1920
48
1901 (24)62
1911
46
1923
65
1927
54
1929
54
1926
60
1912
54
1923
ss
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BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem . . . . . . . . . . . . . . . 1914
55
*BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved, ständig medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918
47
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg............................ 1906
48
*BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 (09)32
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa................................ 1919 54
61
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898
• BUGLER, JOHN, fd. Landskanslist, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904
31
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928
74
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947
67
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932
67
54
BÄCKSTRÖM, TORSTEN, Åkeriägare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902
70
*CEDERGREN, GöSTA, fd. Länsläkare, Linköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905
30
*CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907
30
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle............................ 1911
30
CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913
55
* CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ....................... . 1916
49
CORSE, FOLKE, Expeditionsf<irman, Göteborg ..................... . 1909
65
DAFGÅRD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan, ständig medlem ...... . 1939
so
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby ........................... . 1919
67
DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg ..................... . 1903
53
DAFGÅRD, SVEN, Köpman, Vara t ............................... . 1898
53
*DAHL, LENNART, Bersingenjör, Sandviken ....................... . 1924
48
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg ......................... . 1918
ss
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg ....................... . 1896
30
DAHLLöF, AXEL, Affårschef, Göteborg ........................... . 1911
ss
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg ................................... . 1965
67
DAHLGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg ................ . 1911
53
DAVIDSSON, BENGT, Studerande, Vänersborg ..................... . 1957
71
DA VIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg ...................... . 1938
64
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg ..................... . 1893
52
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1972) ........................................ . 1895
21
*DINNETZ, KNUT, Lagerf<irman, Stockholm t ...................... . 1891
32
DREV ANDER, STIG, Ingejör, Vänersborg ......................... . 1928
73
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .................... . 1898
60
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg ...................... . 1900
62
*ED LUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan t ..................... . 1899
30
*ED LUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg ................... . 1903
46
EDV ARDSSON, GUNNAR, överskötare, Vänersborg ................ . 1916
71
*EK, HARALD, överstelöltnant, Näsbypark ........................ . 1919
44
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .............................. . 1924
so
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg t 10/11-73 ................ . 1924
so
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .......................... . 1916
53
EKHOLM, GöRAN, Försäljningschef, Vänersborg ................... . 1935
73

EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ....................... .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg ........................... .
• ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .......................... .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Eslöv .......................... .
* ELMQVIST FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg t ................ .
* ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall ................................ .
* ELOW, PER, fd. Bankkamrer. Brålanda .......................... .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare •. Vänersborg .................... .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm ....................... .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .......................... .
ENGLUND, MAGNUS, studerande, Vänersborg, ständig medlem ...... .
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg ........................ .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem ...... .
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .................... .
ERIKSSON, ALLAN, överpostiljon, Vänersborg ..................... .
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem ...... .
• ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .................... .
ERICSON, ERIC, fd. stadsträdgårdsmästare, Vänersborg ............ .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .......................... .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .................... .
ERIKSSON, GöSTA, skolvaktmästare, Vänersborg t 18/11-73 ........ .
* ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg
............ .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg ............... .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg ........................ .
*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg ....................... .
ERICSSON,
JOHN-OLOF,
Tandläkare,
Vänersborg,
ständig
medlem .................................................. .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg ................... .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg t 3/12-73 •................
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Varberg ..................... .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg ................... .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg t ....................... .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ....................... .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ....................... .
ERLANSSON, SVEN Arkitekt SAR, Vänersborg
.................. .
FAGERSTRöM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg ................ .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg ........................... .
FALK, ÅKE, Transportledare, Vänersborg .......................... .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ............................ .
FILIPSSON, Snickare, Vänersborg ................................. .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .............................. .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ................................. .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg ... · · · · · · · · · · · · · ·
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ....................... .

1922
1916
1919
1951
1903
1912
1906
1916
1913
1943
1949
1909
1966
1939
1913
1944
1913
1901
1912
1918
1913
1902
1909
1966
1908
1939
1896
1911
1932
1906
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1942
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1940

73
60
44
65
42
30
30
51
42
47
49
30
66
47

ss
54
46

ss
46
66

ss
so

ss
66
43

54
59
57
65

ss
ss
58
70
61
67

ss
66
74
68
52
69
67
68

59

FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ................. .
FRIBERG, SVEN-OLOV, sjukhusdirektör, Säter ................... .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan ........................... .
FRISK, KENT, Postiljon Vänersborg .............................. .
FRÄNDEGARD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .............. .
FRÄNDEGARD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .................... .
FRÄNDEGARD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping ................ .
• FRöBERG,
GöSTA,
Apotekare,
Vänersborg
innehavare
av
gillets medalj (1974) ......................................... .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ........................... .
FÄLLING, HARRY, Televerkarbetare, Vänersborg ................... .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg ............................ .
*GADD E, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .................. .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ....................... .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ............................... .
*GEMVIK, GöSTA, Intendent, Vällingby .......................... .
• GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark ............................ .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan ......................... .
GILLBER G, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ............... .
*GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg ..................... .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Trollhättan ........................ .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .............. .
*GRUNDBERG, RADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av
gillets medalj (1956) ......................................... .
GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Akersrunö .................. .
*GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg ....................... .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg .......................... .
*GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg,
innehavare av gillets medalj (1967) ................ .
* GUSTAFSSON, EDVARD, stadsarkitekt, Ängelholm ............... .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ................ .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ................. .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .................. .
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg ................ .
GöRHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg ............. .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed ........................... .
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed ......................... .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .............................. .
*HAGBORG, ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg ................ .
HAGBORG, GöRAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem .......... .
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem .... .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ..................... .
HAGSER, HAKAN, Fösäljare, Vänersborg .......................... .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg ................. .
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg ............................ .
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ss

HALLINGBER G, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ................... .
*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg ...................... .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ......................... .
*HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg
.................... .
• HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .......... .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ...................... .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, Örebro, ständig medlem ........ .
* HANSSON, KNUT, Vänersborg t ................................ .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .......................... .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Ed ............................. .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Brålanda ......................... .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ......................... .
*HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala ....................... .
• HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg ..................... .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .................................. .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg ...................... .
HEDSTRöM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg ....................... .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg ................................ .
•HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg ..................... .
*HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg ...................... .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala ........................... .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg ........................ .
*HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ................... .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg ........................... .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg ...................... .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .......................... .
• HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg ........... , .......... .
HURTIG, BENGT MAGNUS, studerande, Vänersborg ............. .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ................ .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla ........................... .
HöG BERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg ................ .
HöGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn ................ .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg ......................... .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ...................... .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Dals Rostock .. , .................... .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan ................ .
JACOBSON, GERT, MätningsfOrman, Vänersborg .................. .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ...................... .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .......................... .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .......................... .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg t ........................ .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .................... .
* JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Förste ålderman ........... .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg ........................ .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .................... .
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45
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45
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61
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66
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JARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan .......................... .
*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg ..................... .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun, ständig medlem .............. .
JENNISCHE, PER, Fil. lic., Uppsala, ständig medlem ................ .
JENNISCHE, AKE, studerande, Vänersborg, ständig medlem ......... .
* JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping ...................... .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön ..................... .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .................. .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg t ..................... .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg ................. .
• JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan ........... .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg ..................... .
JOHANSSON. GUNNAR, Typograf, Vänersborg ..................... .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .................. .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kurnia .......................... .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg ...................... .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg ........................ .
* JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg ........... .
* JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ........................ .
JOHANSSON, INGEMAR, Kontitor, Vänersborg .................... .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .............. .
JOHANSSON, JOHN, Akeriägare, Vänersborg ....................... .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg ................ .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .................. .
•JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .................... .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg ............... .
*JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal ............. .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .................. .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .................. .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta ........................... .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ..................... .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .................. .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna .............................. .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg ................................... .
•JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg ................... .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg ............... .
JONSSON, LARS. Vänersborg .................................... .
* JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .......................... .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .................................... .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg ................... .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg ................................ .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv ............................... .
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59
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45
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45
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KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten ...................... .
CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg ................... .
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargön, ständig medlem ...................................................... .
*CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungkile, ständig medlem ......... .
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd. Vänersborg .................. .
KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg ........................ .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg ...................... .
CARLSON, INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg ..................... .
*CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig
medlem .................................................. .
* CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ................ .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .................. .
CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem ....... .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg ........................ .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg ......................... .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .......................... .
CARLSSON, LENNART, studerande, Göteborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW ............... .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ......................... .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg ....................... .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg ........................... .
CARLSTRöM, ERIK, Representant, Karlstad ....................... .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg ...................... .
• KIHLSTRÖM, LARS, Fastighetsfcirvaltare, Vänersborg .............. .
KIHLSTRÖM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......... .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg ....................... .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .......................... .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .................... .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg ................ .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .............................. .
* KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg ................. .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ..................... .
KOREN, GöST A, Kamrer, Trollhättan ............................ .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Västerås .............................. .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors ................. .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg ................... .
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .......... .
LAND BERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg ....................... .
LANEV ALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga ....................... .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .................. .
* LARSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets
medalj (1969) ............................................. .
LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .............................. .
LARSSON, ERIK, Linjefcirman, Dals-Rostock ....................... .
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LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg ....................... .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg ............. .
LARSSON, GöSTA, Civilingenjör, Lyckeby, ständig medlem .......... .
LARSSON, GöTE, stuveriarbetare, Göteborg ....................... .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg ..................... .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg ................... .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .................... .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisingsbacka ........................... .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .......................... .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta ............................. .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .............. .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen ..................... .
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, gilleskrivare ................ .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg ....................... .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ................ .
*LAURELL, JOHNNY, Vänersborg ................................ .
LIND H, ERIK, Köpman, Vänersborg .............................. .
LIND, HAKAN, Jur. stud. Vänersborg ............................. .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda ................................. .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .................... .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Fjälkinge ............................. .
"LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg, Krönikör ...................... .
LIND, ÅKE, Affarsbiträde, Vänersborg ............................. .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg ....................... .
• LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg ......................... .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .......... .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg ................ .
*LINDBERG, GEORGE, fd. Organisationschef, Malmö .............. .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ................. .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ........................ .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg ........................... .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem .............. .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ........................ .
LINDGREN, GöSTA. fd. Byggnadssnickare, Örebro ................. .
LINDGREN, KARL ENAR, Försälningschef, Vänersborg ............. .
*LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Göteborg ..................... .
* LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad ................... .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan ........................ .
• LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum ............................ .
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken ...................... .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka ................. .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .................................... .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-förestådare, Vänersborg ............ .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg, innehavare av gillets medalj (1963) ........................................... .
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*LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .......... . 1907
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg .................... . 1923
LUNDBORG, BO, Operasågare, Handen ........................... . 1932
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ........ . 1957
1921
*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
LUNDBORG, HAKAN, Vänersborg ............................... . 1956
LUNDBORG, JAN, Vänersborg ... ,................................ . 1952
* LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg ........................ . 1925
LUNDBÄCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg ...................... . 1941
• LUNDGREN, ARVID, sektionschef, Enskede ...................... . 1912
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .......................... . 1913
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg ......................... . 1907
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ......................... . 1921
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ............................ . 1919
• LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .................... . 1894
LUNDIN, JAN, Vänersborg ....................................... . 1936
*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål ............................ . 1901
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .......................... . 1953
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping ............. . 1926
LöFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg ..................... . 1918
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisselskog t ........................... . 1904
* MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg ................... . 1913
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ................................ . 1943
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .......................... . 1914
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Lidingö .................... . 1937
* MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg ........... . 1892
* MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .................. . 1892
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla ..................... . 1940
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede ........................... . 1910
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg t ....................... . 1919
MELIN, GEORGE, Försäljningschef, Vänersborg .................... . 1922
MILLING, TAGE, Fösäljningschef, Lidköping ....................... . 1931
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun ............................. . 1924
MJöRNESTAL, GöTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .................. . 1914
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ............................ . 1919
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ................. . 1925
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .......... . 1899
MANGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .............. . 1923
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm ............ . 1912
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg ....................... . 1922
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .................... . 1925
*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg
................. . 1924
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .................... . 1920
NILSSON, LARS, studerande, Vänersborg .......................... . 1957
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo ............... . 1904
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*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ....................... .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ....................... .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg ............................ .
NORDFELDT, JAN ERIK, studerande, Falun ...................... .
* NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun ............................ .
* NORDFELDT, PER-OLOF, Disponent, Partilie .................... .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg ....................... .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg ........................ .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ................ .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg ..................... .
OLSSON, ALLER, sjukvårdare, Vänersborg ........................ .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänerborg ........................ .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänerborg .............................. .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .................... .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .......................... .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborg ständig medlem
OLSSON, JAN, Stud., Vänersborg ................................. .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .......... .
OLSSON, ROLF, Stud., Vänersborg ............................... .
OLSSON, TOR VALD, Major, Uddevalla ........................... .
OLZON, AXEL, överläkare, Vänersborg ........................... .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .............. .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg ........................ .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg ....................... .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ..................... .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg ....................... .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg . · · ...... · · ........ · · · · ·
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg ......................... .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ........... .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping ................. .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .......................... .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .............................. .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .................... .
PARUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem ............ .
PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg ............... .
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg ......................... .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .............................. .
RAMNEMYR, BJöRN, Mätningstekniker, Vänersborg ............... .
RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla, ersättare i styrelsen ........ .
RANER, STEN ERIK, Med. kand., Göteborg ....................... .
RAPP, HAK ON, Köpman, Vänersborg ............................. .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg ............................ .
REHMAN, OLOF, Advokat, Umeå ................................ .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ....................... .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg ................... .
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ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .......................... .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .................. .
• ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .......................... .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND,
SVEN-GUNNAR,
Optiker,
Vänersborg,
ständig
medlem .................................................. .
*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg ............... .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg ........................ .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil. kand., Sundbyberg .................... .
* 1 SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, Andre ålderman ........... .
*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg ....................... .
SANDGREN, EGON, Elekriker, V. Frölunda ...................... .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Sävare ............... .
SIUEV ALL, VALDO, Ingenjör, Trollhättan ........................ .
* SJöö, ANDERS (SVENSSON), l:ste Postiljon, Vänersborg ........... .
SJöö, STIG, Ingenjör, Göteborg .................................. .
SJöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg ..................... .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .......................... .
SJöSTRAND, ERNST, sjukvårdare, Vänersborg ..................... .
SJöSTRöM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg ................. .
*SJöSTRöM, GUSTAF, Vänersborg ............................... .
* SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby .................. .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg ..................... .
SKOOGH, LARS-OLOF, l:e Järnvägsexpeditör, Vänersborg .......... .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............... .
• SKÄRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan innehavare av
gillets medalj (1974) .................................. .
SKöLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............. .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ........................ .
SPETZ, PER-GöRAN, Verkmästare, Vänersborg ................... .
STENBERG, BROR Kyrkogårdsförman. Vänersborg ................. .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg ..................... .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg ....................... .
STENSTRöM, GöRAN, Pol. mag., Göteborg ....................... .
*STENSTRöM, LARS, l:ste Länsassistent, Vänersborg ............... .
*STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö ..................... .
*STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg ................ .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora ............................ .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg ............................. .
STRÖM, SöREN, Redaktör, Vänersborg ........................... .
*SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1969} ..................................... .
• SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg ............... .
• SUNDELIUS, OSCAR, fd. l :e Poliskonstapel, Vänersborg ........... .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastihetsskötare, V, Tunhem, Trollhättan
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SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .................. .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ....
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Fd. Förman, Vänersborg ................. , .... .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg ............
SW AREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg ..................... .
SW AREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg ............
* SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .................
* SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ......
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .................... .
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Båstad ........
* SVENSSON, KNUT, fd. Stadsforman, Vänersborg .
* SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg ........
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg ..
SVENSSON, PETER, Vänersborg, ständig medlem .
*SVÄRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm ......
*SVÄRD, TAGE, Disponent, Råå ..
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
* von SYDOW, DANIEL, överstelöjtnant, Roslags-Näsby ............. .
.*von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Kungsängen ....
* SYLVAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg ........
* SÄFSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle ..
*SöDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsforvaltare, Vänersborg .......... .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .................. .
*TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile ................... .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .....
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .............................. .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .................... .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg, ersättare i styrelsen ....
* THERNQUIST,
OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg
Kassafogde ..........
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ........
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo ..
TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .....................
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg ..
TILLBJöRN, HARRY, Disponent, Brålanda ,
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten ..
* TRÄDEGARD, ERIC, Handeissträd gårdsmästare, Vänersborg ....
TRÄDEGARD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Frändefors ............
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ...
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg
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*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg ............................ .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg ..................... .
*THUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma ....................... .
THUNSTRÖM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .................. .
UGGLA, ERIK T: SON, Kammarherre, Vänersborg .................. .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Göteborg .......................... .
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg ................. .
WAD MAN, INGW AR, Landskanslist, Vänersborg ................... .
WAHLIN, CARL JACOB, Vänersborg .............................. .
WAHLIN, CARL-VIKING, Disponent, Vänersborg bisittare i styrelsen . . .
W ASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .................. .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg ................... .
*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum ........................ .
* WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand ..................... .
WEISS, ANDERS, Byråsekreterare, Kvissleby ...................... .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg ................. .
*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg t ......... .
WELANDER, GöST A, Kansliråd, Järfälla .......................... .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan · · · · · · · · · · · ·
WELEN, LARS, studerande, Vänersborg ........................... .
WELEN, PER, studerande, Vänersborg ............................ .
WENNBERG, JOHN, stensättare, Vänersborg ....................... .
*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .................... .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg ................ .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .......................... .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .............................. .
WERNER, TAGE, Maskinist, Trollhättan .......................... .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg ................ .
VESSBY, SIGV ARD, Linjearbetare, Vänersborg ..................... .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg ..................... .
*WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg ............ .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Stockholm ........ .
*WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje ................. .
*WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ........................... .
WESTHALL, HAKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg ................ .
*WETTERLUNDH, SUNE. Verkst. direktör, Malmö ................. .
• WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
(1955) .................................................... .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg ................... .
WIK NER, ALFRED, New York ................................... .
WIK NER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, KurnJa ................ .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ................. .
WULF, ANDERS, Fil. kand., Vänersborg ........................... .
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg ............................. .
WULF, ERIK, Civilekonom, Vänersborg ............................ .
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W ÄRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan .......................... .
ZETTERBERG, KARL GUSTA V, Servicemon tör, Vänersborg ......... .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ........................ .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chauffår, Vänersborg ................. .
ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .................... .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ........................... .
ÅBERG, GERT-OLOF, studerande, Vänersborg ..................... .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ..................... .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .................. .
• ÅKESSON, NILS-ERIK, överstelöjtnant, Halmstad ................. .
• ÅSTRöM, HELGE. fd. Poliskommissarie, Vänersborg ............... .
ÅSTRÖM, WALDEMAR, stadsombudsman, Vänersborg ............. .
öSTERHOLM, LAGE, Mätningstekniker, Vänersborg ................ .

Antal medlemmar under året: 615.

• tilldelad 25-årstecknet.
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1928
1917
1950
1913
1900

1920
1958
1923
1903
1922
1902
1912
1933

53
64
64

58

ss
ss
74
61
69
46
42
74
72

NYA MEDLEMMAR
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ........................... . 1921 (57)74
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ............................. . 1949
74
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Vänersborg ................
1950
74
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg
74
1940
öSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ...
74
1920
SIUEV ALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .........
1925
74
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ....................
1940
74
1953
74
ANDERSSON, JOHN, Värmeskötare, Vänersborg ..
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg ..........
1945
75
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg ..
1938
75
1951
75
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg ....
OLSSON, LARS, Rörmontör; Vänersborg ......
1935
75
75
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg ..................... . 1934
1973
TORNBERG, PETER, Vänersborg .
75
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg ................
1911
75
1949
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg ...................
75
JACOBSSON, BENGT-ARNE, Byggnadssnickare, Vargön ............. . 1950
75
1950
JACOBSON, SVEN-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ..
75
1949
75
ARVIDSON, BENGT, sjukvårdare, Frändefors ....
1935
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .........
75
FRÅNDEGÅRD, CARL-ERIK, Överstelöjtnant, Täby ......
1918
75
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg ...........
1930
75
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .............
1912
75
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .......................... . 1930
75
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .............
1919
75
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .........
1907
75
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ..............
1921
75
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg
1920
75
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ..................... . 1939
75
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
1914
75
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö ........
1932
75
CARLSSON, ERIC, Lagerchef, Vänersborg .....
1945
75
ELMQVIST, SöREN, Byggnadssnickare, Fjärås ..................... . 1940
75
75
HELLSTRöM, HAKAN, studerande, Vänersborg ....
1956
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För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel,
m.m. under adress
Vänersborgs Söners Gille
Thernquist
Sundsgatan 12
462 00 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1975.

styrelse.
JANSSON, OLOV, Kamrer, Förste åldersman, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre åldersman 1962.
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974.
THERNQUIST, OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassafogde 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Krönikör 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.
W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972.

RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Ersättare 1974.

Beredningsnämnd.
GILLESKRIV AREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
THERNQUIST, KJELL, Revisor.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GöRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
BJöRNBERG, MAURITZ, Kamrer.

Arsskriftsnämn d.
SANDBERG, NILS, Biblioteksråd.
JOHANSSON, STURE, Redaktör.
TAUBE, EDVARD, Organisationschef.
W AHLIN, CARL- VIKING, Köpman.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare.

72

Räkenskapsgranskare.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.
JACOBSON, ROLF, Kamrer.

BERGER, GUNNAR, Ingenjör.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SöNERS GILLES
ALDERDOMSHEM 1975.
styrelse.
JANSSON, OLOV, Kamrer, Ordförande 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1962.
LARSSON, STIG, Direktör, Sekreterare 1974.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassör 1964.
LIND. SVEN, Direktör, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Besittare 1968.
W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Besittare 1972.

RANER, LENNART, Köpman, Suppleant 1968.
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Suppleant 1974.

Revisorer.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.
JACOBSON, ROLF, Kamrer.

BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Ersättare.
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1974.
styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdin"a.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
ALVA ÖBERG, Fru, Gillevärdinna.

ROSLIND, BIRGIT, Fru, Ersättare.
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
ÖBERG, ALVA, Fru
ROSLIN, GUNHILD, Fru.
NILSSON, GERD, Fru.
ARVIDSSON, KARIN, Fru.
CARLSSON, BRITA, Fru.

OSTERMAN, ANNA LISA, Fru, Ersättare.
SVANBERG, ANITA, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
öBERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
ANDERSSON, MARGIT, Fru.
WESTERLUND, SIGRID, Fru.

SKOOGH, BIRGIT, Fru, Ersättare.
FALK, OLGA, Fru, Ersättare.

279 medlemmar, varav 4 ständiga.
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Sätt undan en slant
då och då, det har
hela familjen glädje av!
Tänk efter lite - hör din familj till dem som upplever
semestern som en överraskning varje år; var ska
vi få semesterpengar ifrån?
Och hur är det med prylarna för hemmet och
fritiden, hur klarar familjen av att skaffa,
underhålla och förnya alltsammans?
Om du planerar din ekonomi lite, och
om du dessutom sparar en slant, då är
hela familjen bättre rustad mot ekonomiska prövningar ..Man kan ägna sig
mindre åt ekonomiska problem
och mer åt varandra!

~Sparbanken
i Vänersborg

~··L_.. ...... _har sina

förde1ar

PKbanken
ligger bra till.
KUNGSGA TAN 9 -

PK BANKEN

VÄNERSBORG

Tel. 0521-15890, 10394, 10172

Ingen rök utan eld
Ingen eld utan försäkring
l

•=LÄNsFÖRSÄKRINGAR
Iii
ÄLVSBORG

Box 107

462 01 Vänersborg l

Tel. 0521!160 40

Sparsamma gillebröder
slösar i

SKABABORGSBANKEN
SIMCA HAR EN BIL FÖR DEN SPARSAMME.
EN FÖR DEN SPORTIGE.
OCH EN FÖR DEN SOM BEHÖVER
AKA OMKRING MED ETT HELT FLYTTLASS.
Simcas 1100-serie är som skapt för dom som vill ha mycket
bil utan att behöva köra omkring med en massa onödig plåt.

Vänersborg
Trollhättan
Amål
Östra vägen 8 Drottninggatan 75 Södra Agaton 5
Tel. 0521/120 60 Tel. 0520/180 50 Tel. 0532/13210

l)ilskebilar!
Peugeot har stora och halvstora bilar, halvsmå och små.
Den finns som personbil, kombi och i cupeversioner. Med eller
utan soltak. Framhjulsdriven eller bakhjulsdriven. Manuell
eller automatisk växellåda. Normalvass eller extravass
motor, eller dieselmotor.
Den finns med många metallic- och normalfärger.
Olika klädseltyper och klädselfärger. Och specialutrustning
om du önskar.
Vi törs nästan lova att vi har just den bil du behöver.
Ändå har vi inte nämnt transportversionerna.
Välkommen!

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-13 840 Vånersborg
Repr. i Mellerud: Bil & Motor, Magasinsgatan 1
tel. 0530/115 85, 119 85

Tryckeriet med resurser
BOKTRYCK
OFFSETTRYCK
FOTOSÄTTNING
REPROAVDELNING
C. W. Carlssons Boktryckeri AB
KYRKOGATAN 21

BOX 134 4&20!

V.ÄNERSBOR.G !

TEL 0521 f 102 Sl

Kom och provkör

nya kompakta Golf.

Du kommer att bli

rvånad

över hur rymlig

och välutrustad den ä~

Framhjulsdriven. Vätskekyld. Två motoralternativ: 50 eller 70 hk DIN.
0,80 respektive 0,85 liter normalbensin per mii(DIN-norm 70030). 2 eller 4
dörrar. Plats för 3 i baksätet. Stor baklucka. Kombilösning med 350 liters
bagagerum som kan ökas till 1 050 liter. Utrustad med bl a bromsservo,
eluppvärmd bakruta, ombonad inredning, snygg instrumentering och
fasta nackskydd fram.
Välkommen att provköra Golf!

~~~javisst,

läser vi

BensinstaHon Va:llgatan

tel. 102 52

Bensinsta.tion Edsvägen

fet. 112 31

Vid behov av EL;DNINGS.Q'LJOR ring
Bertil Johansson, 0521/102 52

Bertil Johanssons Oljor AB
Vänersborg

nnx~~l!ft

Volvo 1976
'W'ejrots
Vänersborg

Trollhättan

MeUerud

Frisks Konditori
Drottninggatan 18.

Tel. 102 11

91(J

S

Vänersborg

Rekommenderas !

Thernquists
Blomsterhandel Eftr.

er

interflora

e_f4q
d~t mfiJJlommor/
o
EDSGATAN 21

TELEFON 136 73 -

100 63

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR
Tel. 100 84

AB VANERSBORGS
JA.RNHANDEL
Tel. 100 82 -

102 87

Två välsorterade järnaffärer

Gåvor av värde
Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver
finner Ni hos oss. Vår utsökta sortering i

ger Er tillfälle välja en värdefull
och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB
Edsgatan 18

V ÄNERSBORG

Edsgatan 12 B -

Tel. 102 26

Tel. 101 10

FÖRSTJ(LASSIGA
OCH

VA.LSMAKANDE
J(ONDITORIVAROR

AB SOLSKYDDS-------

- - -

PRODUKTER
N. POSSECKER

Kontor - Utställning - Fabrik Nygatan 102

462 01

Vänersborg

TILLVERKNING OCH FöRSÄLJNING AV:
vev, motor
Fasadpersienner
Markiser
band, motor
Terasstak
vev, motor
Mörkläggningsanordningar
vev, kulkedja, motor
Mellanglaspersienner
lina, kulkedja
Frihängande persienner
vev, motor

BEGÄR BROSCHYR

i el. 0521-131 10 -612 39

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 1

Telefon 105 60
Filialer:

Marierovägen 18

Kök
Bostad H. fock
,
E. fock

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

165 58
112 12
20210
10314

Dagligen färsk fisk
SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER

GRANITFIRMAN

r%aUman &
~1omgren
~

VANERSBORG

~-GRAVVARDAR

l

stenhuggeriet tel. 113 45

Vatten-

problem

?
l

Med våra nya metoder och 30-åriga erfarenhet kan vattenfrågan lösas
snabbt i berg- och jordlager. Pumpanläggningar utföres. Gratis
konsultationer.

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor-- Lager: Telefon 0520-910 52
ladugårdsbyn - 461 00 TrollhäHan

e

LöPANDE BOKFöRING

e

BOKStUT och DEKLARATIONER

e

BOLAGS- och s.KATTEFRAGOR

e

REVISION

e

AHMÄN EKONOMISK RADGWNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisnings byrå.n
GORAN HAGBORG

KJELL THERNQUlST

Tel. 0521/603 90

Tel. 0521/608 55

VANERSBORG

- RESIDENSGATAN 10

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS
TEGEL
Tel. 110 11 -

165 50.

462 01 Vänersborg

SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT
TILL VETTIGA PRISER!
Försäljning från välsorterad RÖR-SHOP

GIAB

GRANSTRöMs INSTALLATIONS AB
HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE
TEL. VÄXEL 180 90

Välj H S B - vägen till bostad!
Medlemsskap

+

insatssparande

lägenhet med bostadsrätt
lägenheterna erbjudas i turordning.
Bostadsrätten ger Er:
MEDINFLYTANDE,

när

det

gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB

VANERSBORG

Kungsgatan 27, Vänersborg, tet 60010

PRESENTAFFA.REN i CENTRUM
Tel. 184 85

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29

Vänersborg

REKOMMENDERAs

Tel. 101 76

Kyl- FrysTvättmaskinerPlastbåtar köper Ni bäst och billigast hos
Skyttegatan 5 -

Tel. 613 50

Tel. 172 16

L
/vars Korv
TORGET

VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR
från

Malmö Wienerkorvfabriks AB

Ordna Edra
Turistresor, Föreningsresor, Affärs- och
}(onferensreso~ och dyL
genom

Vänersborgs Linjetrafik
tel. 149 85 kontor
D. Kjellson
tel. 186 51

125 93 bostad
U. Kjellson
tel. 195 79
BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR UPP Till 49 PERSONER

(fili)i) BYGGNADS AB

lVW OLLE WAHLSTRÖM
östergatan 25

Vänersborg

Tel.växel 620 20

LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDELIUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB
Kase·nallen 11 - Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,
Ombyggnad, Reparationer
samt Markarbeten

ROSLINDS OPTIK
tel. 142 84
Leg. Opt. S-G. Roslind Edsgatan 16

VÄNERSBORG

tel. 119 90
Leg. Opt. L-G. Roslind Köpmantorget 1

MEllERUD
Även tidsbeställning för synundersökning

FERGUSON
HiFi-kombination 3485,
2 X 25 watt med 4-kanal ambiofoni.
Förstärkaren har uttag för två högtalarpar och du kan vä!ja
mellan att lyssna till ett par i taget, båda paren samtidigt eller
återge st,ereoskivor 4-kanaligt, ambiofoni. FM-radio för snabbval mellan 4 program, loudness, tape monitor och dubbla hörtelefonuttag. Skivspelaren är Garrard SP 25 MK III med Shure
pickup. Teak, pa,lisander, va,lnöt och vitlack. Plexiglaslock med
friktionsgångjärn. Kom in och se den i vår butik och ta ett ex
av Ferguson-katalogen.

sATT FA.RG

PA

TILLVARON MED

TAPETER o. FARGER
FRAN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21

VÄNERSBORG

TEL. 11102

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

TRÄVAROR

HYVLERI

Byggnadsmaterial

Snickerifabrik

Papp, Spik, Masonite m. m.

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

Hamngatan 7

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Modernt

Tel. 138 50 -

138 51 växel

J(omfortabelt

Handelsaktiebolaget

wuco
VÄNERSBORG
Importör
Fordonsartikl. .. Husvagnsartikl.
Jlritids- och Hobbymaskiner

Vånersborgs
Bokhandels AB
Etablerad 1832

Böcker, papper, leksaker, skriv- och
råknemask i ner.
Specia lite:
Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET

•

När Ni behöver
Reseffekter och Handskar
Väskor och Portföljer
kom till oss

Vänersborgs Läderaffär

BELYSNING

ALLT l El

KÖKSINREDNINGAR

Edsgatan 31

Tel. 0521/120 00
Belysningsarmaturer

Drottninggatan 20
Tel. 0521/120 00

Stor sortering

J( va litetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 100 02, 133 02

HOTELL GILLET
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllli
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus
Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR
Humana priser

Tel. 105 89

Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 107 27- Vänersborg - Edsgatan 27
VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL -

FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoXibilen
-billigaste milen
På alla UNO-X-stationer:

CASTROL

med "flytande wolfram"

HANOELSBOLAGET S.E. HANSSON
O. Vägen

Vänersborg

Tel.0521/179 70

VÄNERSBORGS MÅLERIAFFÄR
Tel. 126 47 -

Verkstaden Sundsgatan 37

112 25

Vi utför under ansvar alla slag av
MALNINGSARBETEN

Nybyggnader

Reparationer

Försäljer:
FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m. m.

iiOnAB[D
Vänersborg

FASTA PRISER
på
service

ws. .

ring 110 85

GILLEBRODERN
EKIPERAR SIG n;,_-sT HOS

GILLBERGs
TOBAKSHANDEL EFTR.
Lage & Inger Nyberg

Det mesta
av det bästa

i branschen
Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst

Ronsonservice
Pipservice

Säj bara

YNGVES
det räcker
om radio eller TV krånglar -

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311

Trollhättan • Drottningtorgel • Tel. 134 00

11111111

MALMSTROMS
ur guiCI • vänersBerg

Är Du aktiv idrottsman?
Aker Du cykel?
Motionerar Du?
Eller är Du
fiskeentusiast?

Vi har alla redskapen

Edsgatan 37
Vänersborg

Tel. 11724

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti- och privatbokbinderi

Tel. 108 21

Hamngatan 5

VÄNERSBORG

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7

ANDERSONS,

Skyttegatan 1

Frank Anderson
Vänersborg

Tel. 104 32
194 32

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER

r:Allt i 13roderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.
Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7
Vänersborg

Vänersborgs Cementgjuter i
VANERSBORG
rekommenderar
sina välkända betongvaror
Tel. 10680

