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VÄNERSBORGS LÄROVERK I SLUTET AV
1860-TALET
NÅGRA MINNESANTECKNINGAR AV HJALMAR UGGLA.
Vänersborgs Söners Gilles arkiv finnes en samling anteckningar om lärare och
abiturienter vid Vänersborgs högre allm. läroverk. Dessa anteckningar ha sammanställts
1930 av kyrkoherden Hjalmar Teodor Uggla och tillställts dåvarande lektorn i
Vänersborg Harry Armini, som vid denna tid forberedde ett arbete om läroverkets
studenter och därfor vänt sig till bl.a. Hjalmar Uggla for uppgifter i detta avseende.
Arminis arbete avbröts emellertid genom hans avflyttning till Göteborg två år senare.
Huvuddelen av Hjalmar Ugglas anteckningar har dagtecknats den 21 juli nämnda år
och omfattar dels lärarna under hans skoltid i Vänersborg under 1860--talet och dels
dem som tillsammans med honom 1869 avlagt mogenhetsexamen, som det då officiellt
hette.
Detta material utnyttjades sedermera av rektor Ernst Lundberg for det av honom och
biblioteksrådet Nils Sandberg 1961 utgivna arbetet "Vänersborgs läroverks matrikel
1821-1947". På grund av denna matrikels uppläggning kunde det emellertid endast bliva
rent biografiska data, som där kommo till användning.
Själv fick jag tillfåll e att taga del av Hjalmar Ugglas anteckningar genom att en
sonson till honom år 1975 överlämnade fotostatiska kopior av dessa till Släktforeningen
Uggla, där jag var ordforande. Då dessa anteckningar äro av stort person- och
lokalhistoriskt värde, har jag foreslagit, att de skulle publiceras i Gillets årsbok.

Hjalmar Uggla 1869 och på äldre dagar.
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Personbeskrivningarna äro subjektivt färgade och därigenom mycket livfulla och
intresseväckand e.
Detta gäller framförallt skildringarna av rektorer och lärare, om vilka Lundbergs
matrikel ju endast innehåller uppgifter om deras befattningar och tjänsteår.
studentkamraternas fortsatta levnadsöden har Hjalmar Uggla i vissa fall ej kunnat följa
· det gäller särskilt "realisterna" - och uppgifterna äro därför ibland rätt kortfattade.
Beträffande ytterligare biografiska data får jag hänvisa till Lundbergs matrikel.
Då anteckningarna här återgivas, ha endast oväsentliga ändringar gjorts i manuskriptet.
Förkortningar av bl.a. fornamn ha utskrivits och några få mindre betydelsefulla detaljer
ha strukits. Betr. studentkamraterna ha dödsår utsatts. Uppgifterna om just;terådet
Karl Gustaf Carlson - väl en av de mest framstående abiturienter som någonsin utgått
från detta läroverk - har jag kompletterat nr verket "Svenska Män och Kvinnor" (del 2,
1944). Därjämte har jag ansett att en utförligare skildring av Hjalmar Ugglas egna
levnadsöden kunnat vara av intresse. Tillägget om honom är hämtat ur ett tal av
kontraktsprosten Reinhold Lanner vid prästmötet i Skara 1947.
De av mig tillagda uppgifterna ha satts inom klammer.
Om Hjalmar Uggla må ytterligare nämnas, att han var född 1850 på Upperud (ej
1852 som felaktigt angives av Lundberg), där hans fader då var bruksförvaltare, och att
han genomgått läroverket från klass l till studentexamen och därför väl kände lärarna.
Med flera av dem hade han kommit i närmare beröring bl.a. på grund av sin
musikaliska talang. Denna var tydligen ett arv från hans moder Emelie Uggla, som
alltså tillhörde samma släkt som fadern men en av de äldre släktgrenarna. Om henne
finnes ett intressant kapitel i Gunnar Turessons arbete "Värmländska Kulturtraditioner" (del VIII, 1974) under rubriken "En värmländsk sångfågel Emelie Uggla". Hon
avled 1855 endast 35 år gammal.
En del av Hjalmar Ugglas anteckningar, som sannolikt tillkommit senare under 1930
och omfattar abiturienterna vid läroverket under åren 1864-1868, har här ej medtagits
men kan måhända delvis publiceras i en kommande årsbok.
Erik T:son Uggla

Gamla läroverket (annexet) före ombyggnaden 1914.
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REKTORER OCH LÄRARE.
l. CARL SAMUEL HULTSTRöM. Var rektor till 1868. - Hans
regemente var av partriarkalisk natur. Han var som en fader för sina
kära skolgossar, vårdade sig om dem alla. Han besökte dem flitigt i
deras hem om aftnarne. När man hörde hans galoscher (av läder och
något för stora) ljuda i trappan och tamburen, lades skyndsamt någon
av morgondagens lexböcker uppslagen på bordet och man lutade sig

Vänersborgs läroverkskollegium vid mitten av 1860-talet.
C. S. Hultström.
G. T. S. Bergman.
K. F. Rådberg.
]. Wallinder.
]. Svedberg.
A. ]. C. Piscator.
C. A. v. Sydow.
]. F. Kylander.
L. ]. Wersander.
A. ]. K. Lindblad.
S. Tengblad.
K. F. Kjellberg.

s

däröver och syntes läsa (detta om man ej redan var inbegripen i
läsning). - När rektorn efter besöket stängt dörren efter sig, hände ofta
att boken slogs igen. Funnes kort på bordet, undanskaffades de i
största hast. Kändes cigarr- eller piprök i rummet, forskrev sig denna,
sade man, från värden i huset eller någon herre, som varit på besök. En gång förnekade några lärljungar helt fräckt tobaksrökens
befintlighet i rummet. Rektorn invände: "Röken syns ju och kännes
ju", men pojkarne fornekade det ena såväl som det andra. De
forklarade, att rektorn misstagit sig, och därvid blev det. Gamle
rektor Hultströms avstraffningsinstrument utgjordes av den s.k.
"daggen". (Rektor Bergman åter ägde en ovanlig skicklighet att giva
örfilar, så att man damp på fläcken.) Alla Iärarne buro den tiden
öknamn. Hultström nämndes Ulven. (Av vad skäl, förstår jag ej). Rektor Hultström åtnjöt en oerhörd respekt hos gesäller och
gatpojkar. Under slagsmålen mellan dem och skolpojkarne behövde
han blott visa sig for att striden med ens skulle upphöra. Om sin
klädsel vårdade han sig ej alls. Den såg tämligen antediluviansk ut. Av Iärljungarne var "gubben Lukas" omtyckt, och efter hans avgång
saknade man honom ganska mycket. Hans undervisningsmetod
liknade hans klädsel. Ena lektionstimmen fick t.ex. primus i klassen
börja att översätta läxan (han undervisade i moderna språk) och så
gick det i tur och ordning med översättningen; nästa gång fick ultimus
göra början. Detta slog aldrig fel mer än en gång, då ultimus mot
vanan fick börja, ehuru primus skulle gjort det. Ultimus hade den
gången läst över endast lexans slut, och visade sig således komplett
okunnig till rektorns stora förvåning. "Du brukar ju kunna", sade
han. "Det var inte hans tur", skulle en spjuver till att säga men hejdade sig. - Stor ekonom samlade Hultström en ej ringa förmögenhet.
Som pensionerad bebodde han sin lantegendom Bocksjö, där han lär
ha gått klädd så, att en och annan häst höll på att sätta i sken. På
gamla dagar hade han klockvurm. Hans bostad lär ha sett ut som en
välsorterad klockaffår. - Den hedersmannen är nu längesedan död.
Vile han i frid!

2. GUSTAF TIODOLF SVANTE BERGMAN. Hörde Hultström till
de gammaldags hedersgubbarne, hade rektor Bergman åter ett
modernt kynne. Jag hade endast en kort tids erfarenhet av honom som
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rektor, men det var tillräckligt får att förstå, att han var rätte mannen
på den plats, där han blivit ställd. Han var rektor ut i fingerspetsarne.
Respektingivande var han i hög grad. Han var antagligen en av rikets
bästa rektorer. På rektorsmötena lära hans ord varit tungt vägande.
"Bergman talar alltid bra", sade mig en gång den numera 84:årige
f.d. rektor Brolen i Uppsala. Av Bergman som lärare hade jag en
flerårig erfarenhet. Det dugde ej att slarvigt läsa över sina lexor för
honom. "Han var sträng men rättvis," brukade pojkarne säga. Han
var ovanligt musikalisk och hade en härlig sångröst. Av denna fick jag
emellanåt njuta i hans hem, dit jag var bjuden för att tillsammans
med han fru, artist på piano, och den genommusikaliske läroverksadjunkten Piscator exekvera trior. Piscator skötte då violoncellstämman
och jag fiolstämman. Då bjöds man ock på fin supe. (Bergman var
nog inte någon kostföraktare). Det vilade något fint över det
Bergmanska hemmet. Han var en älskvärd värd och hon dito
värdinna. Mot mig var rektor Bergman synnerligen vänlig, och jag
minnes honom med tacksamhet. Hans undervisningsämne, grekiskan,
var ett bland mina favoritämnen. Jag nämnde, att Hultström förde ett
patriarkaliskt regemente. Detta fOrsvann med honom, ty Bergman var
nog mer regenten, härskaren, än fadern. Man har sagt, att Hultström
var mer omtyckt av pojkarne än av lärarne, Bergman tvärtom. Måhända var det så.
3. JOHANNES WALLINDER. Lektor Wallinder var en ståtlig man.
En utmärkt undervisare. Åskådliggjorde sitt ämne för lärljungarna, så
långt möjligt var. Begagnade sig av åskådningsmetoden till och med
vid kristendomsundervisningen. Så framställde han Guds direkta
förhållande till vår tidsbestämda fenomenvärld under bilden av
ekorren i hjulet. "Ser Ni gossar", plägade han säga, "Gud är
oföränderlig och förändras ej det minsta, ehuru han sätter världen i
oavbruten rörelse. Ekorren sätter hjulet i rörelse men synes stå orörlig
på samma fläck". Bilden är fyndig nog. Mycket beröm skördade
Wallinder genom det utmärkta föredrag han vid Ansgariifesten 1865
höll i skolans samlingssal. Hans rykte spred sig även till Karlstad, där
föredraget banade vägen för honom till rektoratet vid högre allm.
läroverket. Såsom kristendomslektor i Karlstad blev han ock
kyrkoherde i Hammarö församling och stod i stor gunst först hos
biskop Sundberg, sedan hos biskop Rundgren. Den sistnämnde kunde
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ej nog prisa honom i sitt avskedstal, då Wallinder lämnade Karlstad
fOr att tillträda befattningen som kyrkoherde i Halmstad. Wallinder
var en väldig simmare. Sin skicklighet i simkonsten lär han bland
annat givit prov på, då han vid nationsfester å Wästgöta nation i
Uppsala på morgonsidan med kläderna på hoppade i Fyris till de
upprymda kamraternas stora förlustelse. Detta skedde dock icke utan
pekuniär ersättning. Wallinder var redan som student stor ekonom
och forst sedan kamraterne salat ihop en summa pengar kastade han
sig i Fyrisån med kläderna på. Då jag och några kamrater tenterade
fOr honom i kyrkohistoria for högre betygs erhållande, visade han sin
sparsamhet genom att i den halvtumslånga cigarren sätta en
knappnål, så att cigarren kunde rökas så lång som möjligt var. - En
duktig karl var i alla fall denne Wallinder, och en prydnad var han for
Wänersborgs lärarekår.
4. SVEN SANDBERG, lärarekårens excentriska snille. For från Konradsberg med betyg på fickan, att han vore klok, direkt till Skara, där
han på glänsande latin disputerade sig till lektoratet i kristendom och
svenska vid högre allm. läroverket i Wänersborg. "Vi ha fått hit en
galning", sade halft fortvivlad biskop Rutsch, "men karln är ett snille,
och vi kunna ej forvägra honom lektoratet, enär han utom friskbetyget
företer de tänkbarast vackra kunskaps betyg". Att någon skruv satt lös,
kunde man ej undgå att märka, ty han var högligen excentrisk. Han
var full av sprudlande kvickhet och ägde en till det underbara
gränsande formåga att ex tempore tala på både vers och prosa. Under
en fest, där landshövding Malmsten var närvarande, lyftes Sandberg
upp på en tunna, där han till landshövdingens forvåning och förnöjelse
utan att stappla talade på vers ungefår en timma. Trädde så fram en
herre vid namn Gallander och bad Sandberg säga på vers något
vackert om honom. Sandberg svarade kort och gott: "Gud är de
syndares vän, därfOr lever Gallander än." En gång kom Sandberg in i
Wänersborgs kyrkas sakristia. En kort stund därefter skulle kyrkoherden gå upp i predikstolen och sade halft på skämt: "Tänk, om du
Sandberg ville gå upp och predika i mitt ställe!'' - "Får jag se på
texten," sade Sandberg. Sagt och gjort. Sandberg steg absolut
ofOrberedd upp och höll en mästerlig predikan. Jag var då i kyrkan.
Men jag minnes, att han efter predikan vid altaret, där han ock gjorde
tjänst, nervöst bläddrade i handboken och höll på att komma av sig. -
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Som lärare var Sandberg under all kritik. Pojkarnes krior skrev han så
gott som om igen och undertryckte därmed skribentens individualitet.
Vid undervisningen i hebreiskan ville han, att vi efter fYra timmars
lektioner skulle säga fraser. Hans undervisning i teologi bestod mest
däri, att han höll lärda föreläsningar efter Martensens dogmatik.
Under svensktimmarne gjordes intet annat än att det lästes litteratur,
varunder han själv satt och halvsov. Men snart nog befriades vi från
honom, då han blev kyrkoherde i Slöta. - Många äro de historier, som
gå i svang om honom under hans kyrkoherdetid. Då han sökt
domprostbefattningen i Skara, sade biskop Beckman till honom: "Vi
skola uppföra kyrkoherden på förslag, om han kan med läkarebetyg
styrka, att han ej mer blir galen". Sandberg skaffade ett läkarebetyg
på att den, som fordrade något sådant, vore galen, och detta betyg
presenterade han för biskopen. En ämbetsbroder omtalade en gång,
att han varit i Lund och fått doktorshatten. Sandberg sade då: "Ja, du
har fått hatten, men jag har fått huvet". - Man kan utan överdrift
säga, att vår käre Sandberg var i det hela en misslyckad existens, en
blandning av snille och galenskap.
5. KARL FRITHJOF RADBERG. Lektor Rådbe~g var en ovanli~
urban och fin personlighet med estetisk bildning och jämväl
matematisk läggning. Praktiskt kynne hade han just ej. Han var blid
och vänlig mot alla, något retlig på lärorummet, då lärljungarna ej
begrep de för honom klara matematiska sanningarne. "Min lille du"
var då ett av honom städse begagnat tilltal, även om det ställdes till
lärljungar en halv gång till så stora som han själv. Han var ganska
liten till växten. Varför lärljungarna givit honom öknamnet "kalven",
förstod jag aldrig. - En historia om Rådberg är, att en skolyngling bad
att av honom få låna 5 kr. Rådberg svarade: "Min lille du, jag har
mina affärer planmässigt ordnade och vill ej få dem derangerade".
Ynglingen hörde nog ej till de punktliga återbetalarna. - För sitt nit
och sin skicklighet i sitt ämne åtnjöt Rådberg stort anseende hos
herrar censorer. Detta med rätta. Jag är honom tacksam för all den
vänlighet han alltid visade mig.
6. JOHANNES SVEDBORG, under sin senare Uppsalatid kallad
"unge Cicero". En utmärkt latinsk stilist, kunde skriva och tala ett
formfulländat, klassiskt latin, mindre framstående som latinsk
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grammatiker. "Docenten skall få lektorstol i Wänersborg, om han
lovar att väl studera latinska grammatiken", sade biskopen i Skara,
sedan Svedborg provat. Detta tycktes han ock ha gjort, att sluta till av
hans lektioner. Bland skolans lärljungar gick han under namnet
"stentryckarn" eller rätt och slätt "tryckarn". Med stort eftertryck
satte han vid gåendet sina stora plattfotter mot stenläggning och
sandgångar. Han var en flegmatisk natur, och hans undervisning var
ett "festina lente". Redigerade en tid en i staden nystartad tidning,
som levde i ständig polemik med "Tidning for Wänersborgs stad och
län", redigerad av boktryckare Bagge. Så stod o i fientlig position mot
varandra stentryckare och boktryckare. Svedborg hade en talangfull
vapendragare i den genomkvicke, sedemera häradshövdig Freding.
Emellertid tröttnade snart Svedborg, bekväm som han var, vid
redaktörskapet, vilket övertogs av en från Skåne inflyttad telegrafist,
av den tidningslitterära motståndaren kallad "den stora skånska bondhunden". - Lektor Svedborg var av godmodigt sinnelag och en trevlig
sällskapsmänniska. Han undervisade bra, nota bene då han satte den
sidan till. Någon genomgående lärarenergi hade han dock icke.
Allmänt omtyckt av Iärljungarne var han emellertid. 2 1/2 år åtnjöt
jag hans undervisning. - För rektor Hultström, som ofta lade sig i
undervisningen, var det ej rådligt att forsöka korrigera pojkarne under
Svedborgs timmar. En gång, då han gjort det och foreslagit en annan
översättning av en mening än den av lärljungen presterade och av
Svedborg gillade, sade Svedborg uppbrakt: "Om någon av Eder i
studentexamen, som fOrestår, skriver så som rektorn foreslagit, kuggar
jag honom ögonblickligen". Sedan syntes rektorn icke till under
Svedborgs lektionstimmar.
7. SVEN TENGBLAD. Skada på karl! Lärarkollegiets antagligen
"bästa huvud", men i fråga om kunskaper visserligen ej av prima
kvalitet. Adjunkt Tengblad forde till en början ett nyktert liv men kom
efter hand in 'på Bachi avvägar. För att forebygga befarad lungsot
foreskrev läkaren honom punschdrickning. Detta forde honom
slutligen till deliriets gräns och omöjliggjorde till sist hans tjänstgöring;
Karlen var vådligt kvick och snarfyndig. Då rektor Hultström en gång
fick se honom komma omkring 10 minuter for sent till skolan, ropade
han till honom: "Skynda sig, magistern, spring, spring!" Tengblad
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svarade helt lugnt: "Nej, rektorn, förr får fullmakten ryka". Tengblad var trots sin skötesynd en i grund och botten god och
människovänlig personlighet.
8. CHRISTIAN AUGUST VON SYDOW. Utom adjunkt, regementspastor och sekreterare i länets hushållningssällskap, en man med ej så
mycket teoretisk som mer estetisk och praktisk läggning. Hans
predikningar voro tilltalande och vackra, stämman melodisk. God
kristendomslärare, som var att vänta, drev också med kraft och iver
undervisningen i matematik på skolans nederstadium. I samband med
hans matematikundervisning har berättats mig, att en lärljunge en
gång namngav en på svarta tavlan av honom uppritad triangel med
bokstäverna o, s, t, istället for a, b, c. Sydow hade öknamnet "osten".
Lärljungen fick naturligtvis tillsägelse att utstryka o, s, t och ditsätta
a, b, c. Sydow var emellertid klok nog att ej göra vidare affår av
saken. Utom andra goda sidor Sydow även den, att han var ytterst
angenäm och trevlig sällskapsmänniska. Sydow slutade som kyrkoherde.
9. ANDERS ERICSSON, gemenligen kallad "trähöken", visst redan
under studietiden i Uppsala. Under yngre år lär han ha besuttit
ansenliga kroppskrafter. Någon atletisk figur hade han emellertid icke.
Han var lång och smärt. Krafterna forsvagades sedan genom en
svårare nervfeber. Något nervös fårefoll han alltid. - Adjunkt Briessons
undervisningsämne var latin. Han var en mästerlig lärare och
kompletterade latinlektorn Svedborg genom sin utmärkta grammatiska
undervisning, vilken drevs av lektorn allt utom energiskt. Lärljungarnas latingrammatiska kunskap forskrev sig nog till större delen från
Briessons undervisning. - Han och hans familj lär ha levat under
bekymmersamma ekonomiska omständigheter. - En gång, minns jag,
huru Ericsson uppväckte en storm ej blott inom läroverkskollegiet
utan även bland överskolans lärljungar. Vid ett kyrkofårhör efter
slutad gudstjänst, varunder kyrkoherde W arh olm predikade, u p pträdde Ericsson inför skolynglingarna som kritisk filosof. Predikanten hade
som bevis för Kristi gudom anfårt de av denne förättade underverken.
Ericsson förklarade, att en del underverk voro blotta legender. De åter
som företagits kunde på naturlig väg förklaras, och sådana under hade
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fOrättats även av andra än Kristus. Orden föllo, vill jag minnas, så:
"Det är många som gjort lika stora under som Kristus, så det är intet
bevis för Kristi gudom, att han gjort underverk." Ericsson fick
medhåll av vissa lärare och pojkar men rönte motstånd av andra. - Vi
gymnaster började få aktning för Ericsson, då vi förnummit, att han
förstod annat än deklinera "mensa".
10. JOHAN FREDRIK KYLANDER, mannen med den jättestora
tuggbussen. Av honom undervisades jag i latin i klass 5 och i
kristendom en termin i klass 7:1. Han var en kort tid vik. lektor i
kristendom, sedan Sandberg som untnämnd kyrkoherde i Slöta lämnat
skolan. Kylander hade nog ett gott läshuvud och intresserade sig för
en del vetenskaper, men någon vidare grundlighet besatt han just icke.
Han resonerade emellertid vitt och brett. Kylander hörde till dessa av
skolpojkar omtyckta lärare, som prata bort en del av lärotimmen än
om det, än om det. Han älskade naturen och kunde ej nog prisa
vårmorgnarna, då han tidigt gick utåt landet för att skåda den
uppspirande grönskan i Guds fria natur och höra foglame sjunga.
Därom talade han med oss, och vi funno detta vida intressantare än
de långrandiga tal, som i oratio obliqua växlades mellan Caesar och
Ariovistus. Omsider försvann lille Kylander, "Pytte" kallad, från
Wänersborgs horisont för att hamna som rektor i Hjo.
11. ANDERS JOHAN CONRAD PISCATOR. Snäll, välvillig och
nitisk lärare, men vi förstodo, att han ej ägde vidare djupa kunskaper
och att han ej var någon egentlig pedagog. - Han var vid promotionen
i Uppsala s.k. promotionsåsna. Ett rikare kunskapsförråd var sålunda
ej att vänta. - Men ack vad den mannen var plikttrogen! Vi värderade
honom också därefter. Conrad Piscator kom oss. att tänka på dessa
Jesu ord: "Du gode och trogne tjänare, i ringa ting har du varit
trogen". Adjunkt Piscator var under sista tiden lärare i l:a klassen
och lär visst ha gjort sin sak bra. Sin sak gjorde han emellertid bäst,
när han fick gripa till violoncellstråken, ackompangera kringresande
violinartister på piano eller svänga taktpinnen vid orkesterconcerter.
Då var han i sitt "esse". - Mot mig var han nästan som en äldre
kamrat. Vi spelade mången duett tillsammans, han piano, jag violin.
Ibland voro vi med i trior hos rektor Bergmans, som förut nämnts. På
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Piscator tänker jag ibland med uppriktigaste tacksamhet. Med ingen
annan lärare levde jag på förtrolig fot.
12. ANDERS SAHLEN.{}'il. doktor och adjunkt'] Historikern med de
stora vyerna. Passade kanske ej bra för skolgossar och skolynglingar.
Under många timmar hörde han ej upp lexan, utan vi fingo om den
till nästa gång, raka motsatsen till rektor Bergman, som alltid
övertygade sig om att vi kunde vår lexa. BergtTtan tappade ej
deltaljerna som Sahlen gjorde. Sahlens historieundervisning, så
intressant den än kunde vara, är nog att betrakta som i det hela
misslyckad. De vackra och storslagna vyerna saknade detaljkunskapens fotfäste och svävade således "in's Blaue hinein". Lyckad var
Sahlen i sina utom skolan hållna föreläsningar och sina grundliga
artiklar i Tidning för Wänersborgs stad och län. - Ja, han författade
artiklar och insatte dem i boktryckare Bagges tidning. Men han
författade ock sitt livs roman, men den satte han in i boktryckarens
dotters bjärtetidning och detta med outplånliga bokstäver. Som Bagges
måg lär han visst ha redigerat dennes tidning. - Sahlen var en
godmodig lärare och samtliga lärljungar tyckte bra om honom.
13. ABRAHAM JOHAN CARL LINDBLAD. Av egen erfarenhet
känner jag honom som lärare endast i klass 5. Han undervisade då i
kristendom. Jag minnes, att adjunkt Lindblad var synnerligen noga
och utlade förträffligt för oss "Apostlagerningarne". Exemplarisk
disciplin under denne ståtlige, noble, modernt klädde lärares undervisningstimmar, denne damernas gunstling i societetslivet. "Munken"
kallades han av pojkarne, men han tedde sig ej som barfotamunken
utan som den förnäme kardinalen. Ja, det var en ståtlig och stilig karl.
Han ansågs som skicklig undervisare icke blott i kristendom utan även
i tyska språket. Rikt gift hade han ett smakfullt och synnerligen fint
hem. Eget hus.

14. LARS JOHAN WERSANDER, kallad "Rölle" för sitt rödlätta hår.
Såsom en genuin bondtyp var han en kontrast till den noble Lindblad.
Wersander var en storväxt och mycket stark karl. Han var till skillnad
från flera lärare vid skolan promoverad fil. doktor. Också ägde han
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goda kunskaper, som man tyckte sig se, att han ej på slarv förvärvat.
Grundlighet tycktes vara en bland hans utmärkande egenskaper. Han
var en synnerligen god undervisare. Orden flöto långsamt men säkert
från hans mun. Som adjunkt undervisade han i historia, vill jag
minnas. Vik. lektor i kristendom och filosofi var han också ett år {efter
Sandberg). Han examinerade mig och kamraterna i studentexamen.
Det var då som den kitslige domprosten Linder sökte snärja oss med
följande slutledning: "Det ärofulla är eftersträvansvärt, kriget är
ärofullt, alltså: kriget är eftersträvansvärt". Wersand er och jag
genomskådade listen. Men Wersand er hade ej blott pedagogiska utan
jämväl sociala intressen. Han var en dugande kommunalman. - Han
slutade som verkställande direktör i Vänersborgs Enskilda Bank. Det
enda, som sedan erinrade om den forne läraren, var - sade man - att
han skaffade flera av sina forna kolleger in i bankens direktion.

15. KARL FREDRIK KJELLBERG. Ograduerad, men icke desto
mindre en synnerligen intresserad och skicklig lärare i sitt huvudämne
matematiken. Visserligen var han ej så bevandrad i den högre
matematiken som K.F. Rådberg, lektor och fil. doktor, men han var
utrustad med matematisk genialitet och ägde en synnerligen snabb
uppfattning, snabbare än Rådberg. Denne löste de matematiska
problemen inom den högre matematiken långsammare än Kjellberg
löste de inom den lägre. Båda voro de var på sitt sätt utmärkta lärare.
Adjunkt Kjellberg besatt ett ovanligt livligt ingenium. Detta avspeglade sig i hans gång. Raskt hjulade han fram på sina små ben. Han var
liten men knallande god. I den lilla kroppen bodde halv-herkuliska
krafter. Han tog en gång en olydig pojke i kragen och slängde honom
upp i taket. Jag erfor det själv. Hade han ej varit så godmodig, som
fallet var, hade han nog mer än gång råkat illa ut för sin kroppsstyrka.
Även i latin och grekiska var Kjellberg en intresserad lärare. I dessa
ämnen likasom i matematiken var han min lärare. - Rykte vann
Kjellberg för sin skicklighet som biljardspelare. På en biljard i
Stockholm lär han en gång kommit att spela med en herre, känd för
sin skicklighet. {Båda spelarna voro för varandra obekanta.) Under
spelets gång blottade Kjellberg sin förmåga till den grad, att
medspelaren till sist lär ha utropat: "Antingen är herrn fan själv eller
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Kjellberg från Wänersborg". "Jag är det sistnämnda, min herre", lär
Kjellberg ha svarat. Härmed har jag nu i största korthet skildrat "lille
Karl Fredrik", som han kallades.

16. CARL JULIUS NEDMAN tjänstgjorde en tid vid läroverket, men
jag läste aldrig for honom. Han blev rektor vid allm. läroverket i
Borås, i vars kyrka jag for en del år sedan vigde hans dotter vid
komministern österdahl, då tjänstgörande i mitt pastorat Bottnaryd.

17. FREDRIK AUGUST ZETTERGREN, teckningslärare, tillika
bokhandlare. Med utseende av en kines (kallades också kinesen) och
komplett oförmögen att upprätthålla disciplinen. Rittabellerna lära
understundom användts som projektiler av lärljungarne.

18. OSCAR HENRIK BERGQVIST, sånglärare, assode av Musikaliska akademien, organist i Wänersborgs kyrka, där man fick njuta av
hans orgelspel, samt musikdirektör vid Wästgöta-Dals regemente.
Gedigen musiker. Han hade en ovanlig formåga att hålla disciplinen
vid makt och var skicklig lärare.

19. OLOF ALBERT HELIODORUS STIBERG. Lärare i gymnastik
efter en numera foråldrad metod. Han var en nitisk och for sin tid
duglig lärare. Materialforvaltare. Framstående talare har det sagts
mig, men jag hörde honom aldrig.

1869 ARS STUDENTER
"GREKER"
l. OLOV PERSSON, klassens bäste talare, orädd, något tvärsäker,
bättre mening litet bonddryg. Död [I91] såsom kyrkoherde
Karlskoga.
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2. KARL GUSTAF CARLSON. Klassens måhända sämste talare,
detta hänseende Olov Perssons kontrast, men överträffade alla
matematisk begåvning. Blev justitieråd.
[Aren 1886-89 var Carlsons verksamhet i övervägande grad inriktad på
lagstiftningsfrågor. Han var ledamot av nya lagberedningen och
byråchef for lagärenden i justitiedepartementet. Även såsom domare i
Högsta domstolen 1889-1917 gjorde Carlson en ytterst värdefull insats
och ansågs på sin tid som en av domstolens fornämligaste ledamöter.
Han fOrenade en lika snabb som säker uppfattning med ett vinnande
sätt, orubbligt lugn, gladlynthet och godhjärtad humor. Carlson hade
innan han började sina juridiska studier blivit fil. doktor i Lund 1874
och kallades till juris hedersdoktor i Uppsala 1900. Han avled 193~
l

3. JOHAN PETER LUNDEN. Gott huvud i allmänhet. Kunde alltid
sina lexor, ehuru hans mesta tid var upptagen av privatlektioner. Hans
levnadsöden efter avlagd studentexamen mig obekanta. [}Ian emigrerade 1886 till Amerika:]

4. ANDERS MAGNUS LUNDERQVIST. Sunt och gott bodforstånd.
Min fortrolige kamrat. Vi resonerade mycket i teologiska ämnen. Död
[1919] som kyrkoherde Frendefors.
5. HJALMAR TEODOR UGGLA. Klassens filosof. Violinspelare.
Avlagt filosofie licentiaten i teoretisk och praktisk filosofi, estetik,
litteratur och konsthistoria samt prästexamen. Före avläggandet av
den sistnämnda och efter genomgånget provår tjänstgjort vid tre
allmänna läroverk. Kyrkoherde i Bottnaryds pastorat i Skara stift.
Avgick med pension 30 april 1928. - Firade 20 maj i år U93Q] min
80-års dag, varvid jag telegrafiskt lyckönskades av min ende i livet
varande kamrat, f. justitierådet K.G. Carlson.
G\v lust och fallenhet studerade han i Uppsala så gott som enbart
filosofi och avlade en berömlig licentiat i båda disciplinerna. Han var
"boströmian" och anlitades av professorerna som lektionsgivare åt
blivande tentander. Antagligen hade han tänkt sig en akademisk bana,
men konkurrenterna voro for svåra. Han begav sig därfor ut på
lärarebanan och tjänstgjorde några år som vik. adjunkt och lektor,
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men vände så tillbaka till Uppsala i och får teologiska studier. Efter
avlagd examen prästvigdes han i Skara 1889. - Som präst lyckades
tJggla mycket väl. Folklig och umgängessam trivdes han väl med sina
forsamlingsbor och de med honom. Man fOrstod ju inte allt i hans
predikningar, men hörde honom gärna och kände en viss tillfredstälIelse över att ha en präst som var "fullärd". - Som emeritus var han
bosatt i Ulricehamn och avled 1933, sist av studentkamraterna]
6. AXEL REINHOLD JANSSON. Flegmatiskt temperament. Något
bonddryg, for att begagna lektor Rådbergs under en lektion till
Jansson fållda yttrande. Egentligen forhöll det sig så, att Jansson
under en matematisk lektion satt vårdslöst och sträckte upp armarne,
varvid lektorn utbrast: "Min lille du, jag tål inga bodfasoner".
Rådberg slog huvudet på spiken. - Här erinrar jag mig en historiett,
som egentligen rör ej mellanhavandet mellan Rådberg och Jansson
utan Rådberg och mig. En kamrat hade bett mig anmäla sig som sjuk,
enär han ej kunde sin fysiklexa, som vi hade att höra upp för Rådberg. Denne frågade, om någon visste, huru det var med kamraten,
efter han var frånvarande, jag svarade då: "Det står inte riktigt bra
till med hans fysik". Kamraterna skrattade, men lektorn vände sig
forargad till mtg och utbrast: "Min lille du, jag tål inga
dubbelmeningar". - Jansson var den, vars krior utmärkte sig framfor
kamraternas genom sin flytande stil. Han tillbrakte några år i
Uppsala, där han som akademiskt ämne studerade nations- och
värdshuslivet. Han var förresten studentkårens snyggast och finast
klädde medlem. 1880 dog hans far, ägaren av Upperuds bruk på
Dalsland. Jansson lämnade då den "lärda" banan och övertog brukets
affärer, vilka han skötte så, att han vid sin död [92~ efterlämnade
minst en halv million. Gjorde stora donationer.
7. CARL OSCAR LUNDQVIST, "lille marbon" kallad, enär hans far
var från Mark. Malisen påstod, att fadern nödgat sonen att bli präst
för att få absolution för alla de synder, han begått genom den av
honom drivna krogrörelsen. Jag bodde en tid snett emot krogen och
fick dagligen bevittna eländet. Huruvida "store marbon" erhöll
absolution, är mig obekant, men vad jag vet är, att "lille marbon"
blev präst och min företrädare som komminister i Dala pastoratet av
Skara stift. Lille Lundqvist var en ganska dugande kommunalman.
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Egentlig präst var han väl icke, men han var god översättare av tyska
predikningar, som slogo an på Dalaborna. Utmärkt sångare. Mässade
dråpligt med sin välljudande andrabas. - Lundqvist smickrade sig med
att vara svåger med ingen mindrt än den fine läroverksadjunkten
Lindblad i Wänersborg. - Död ]} 90~ som kyrkoherde i Trollhättan.
8. CARL YNGVE ANDERSSON. En storväxt, mycket lugn och säker
yngling var han, skicklig i alla ämnen. Han studerade också
tidningarna och följde med i politiken, ej så vanligt bland skolynglingarne åtminstone då för tiden. Vi kallade honom riksdagsmannen.
Detta blev han emellertid aldrig. Men vad han blev, det var forst
konsistorieamanuens och sedan konsistorieotarie i Karlstad under
Rundgrenska regimen. Yngve Andersson var som amanuens Rundgrens guldgosse, men som konsistorienotarie blev han slutligen illa
sedd av biskopen, den mäktige och självrådige prelaten. Yngve
Andersson intog en självständig hållning gentemot Rundgren, han ville
ej låta kujonera sig av denne. Till sist skaffade Rundgren for att bli av
med Andersson denne pension och detta bakom ryggen på Andersson
och honom ovetande. En vacker dag säger Rundgren till Andersson
terutigen högdraget: "Nu har jag skaffat herrn pension". Andersson
svarade då lika högdraget: "Det har ingen bett herrn om. Nu
emmellertid farväl, min herre. Jag avgår och frågar icke efter eder
pension". Därvid blev det. - Så har det berättats mig. - Andersson
hade emellertid en liten sparad styver. Med dess hjälp lär han ha
släpat sig fram. Död [93U

"REALISTER"
l. JONAS GULLIN. Känner om honom intet annat än att han efter
komplettering i latin blev adjunkt vid något läroverk i Skåne [Landskrona. Död 1903]

2. FRANS EMIL BLOMQVIST. Hans levnadsöden äro mig obekanta.
Träffade honom i Härnösand 1882, då jag var v. lektor där. Han var
då ganska sjuk. [pöd 1890 såsom telegrafkommissarie]
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3. JOHAN ALFRED ERIKSSON. Han blev grosshandlare i Göteborg
och kallade sig Forsblad. Jag besökte honom 1900 eller 1901 och åt då
hos honom en finare middag. Död [190§] och efterlämnade en ej ringa
formögenhet.
4. ANDERS OSCAR ANDERSSON. [Son till tändsticksfabrikören
A.O. Andersson i Vänersborgj Kallade sig Wilson, sedan han övertagit den stora Wilsonska affåren [!-ederifirmarij i Göteborg. Levde
storslaget. En bland Göteborgs pampar. Död [91z;]
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EN BLYGSAM 100-ARING
I min bokhylla har jag en liten enkel volym som i år "fyHer" 100 år.
En gåva av en vän som kom från en gammal västsvensk handelsfirma,
och boken heter Vestra Sveriges Handels- och Annonskalender for år
1877. Vad har då en gammal handelskalender att erbjuda av intresse?
Det är inte några sensationella informationer eller nyheter, men ett
bläddrande i de gulnade kalender- och annonssidorna ger en ganska
tidstypisk bild av den tid och den värld som våra foräldrar eller
farforäldrar levde i.
Inte minst gäller detta annonserna med firmornas omständliga
uppräknande av de varor som erbjöds hugade spekulanter.
Man gör osökt en jämforelse med dagens avancerade annonsteknik,
där man med hjälp av eleganta foton visar en vara, firmanamnet och
kanske inget mer.
Kalenderutgivaren, Fred. Lindberg i Göteborg, meddelar i forordet,
att annonser "under ett par månaders tid i början av detta år gång på
gång varit inforda i tidningarna med uppmaning till hrr Handlande,
Fabriksidkare m.fl. att for inforande gratis i kalenderafdelningen
lemna uppgifter om sina firmor. Högst få ha dock lyssnat härtill,
synnerligast hvad minuthandlande och handtverkare angår. De af
dessa som på grund deraf möjligen äro uteglömda i kalendern ha
derfor ensamt sig sjelfva att skylla". Trots detta gruvliga utbrott mot
kallsinniga affärsmän hade Lindberg dock fått ihop c:a 230
annonssidor, där även Venersborg, om än blygsamt, är representerat.
Märkligt nog hade några firmor så långt bort som i Hernösand
funnit lämpligt att utnyttja detta västsvenska organ. Lindberg hade
kanske någon släkting eller annan vän däruppe. Det är givetvis
många fabrikanter, forsäkringsbolag, speditionsfirmor och andra som
hade kunder i vår gamla stad, även om de ej direkt placerats under
rubriken "Venersborg". Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA
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i Göteborg redovisar en grundfond på tio millioner kronor, ett belopp

som inte skulle räcka långt idag, när en enda storbrand kan vålla
skador for mångdubbelt detta belopp.
För dagens försäkringstagare skulle det vara minst sagt lockande att
få teckna en försäkring "till billiga och fasta premier, till hvilka
någotsomhelst tillskott aldrig ifrågakomma".
Teknikens landvinningar satte sina spår och SVEA medgav "vid
årsforsäkring av byggnader och gröda på landet begagnande av
lokomobil och flyttbar s.k. Wedelinsk ria utan någon premieforhöjning".
Lokomobilen var en nyhet som betydde slutet för häst- och
oxvandringarna inom jordbruket, och kalenderns första sida pryds av
en bild av "Patenterad Lokomobil" saluhållen av firma Robey & Co.
I samma annons utbjuds även "Vertikala & Horizontela Ångmaskiner" och mycket annat for t.ex. "Cement-, Stearin-, Snus- och
Tobaksfabriker".

Patenterad Lokomohil.

Lokomobilerna, dessa flyttbara ångmaskiner, var helt naturligt inte
lika snabbstartade som elmotorerna, och det brukade på de större
jordbruken höra till gårdssmedens arbetsuppgifter att elda upp under
ångpannan i god tid före t.ex. tröskningen och med någon liter fårsk
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mjölk som enda betalning för de extra, tidiga morgontimmarna. J.A.
E. schagerström i Venersborg var tydligen en av de firmor som hade
mest kontakt med jordbruket. "Uppköper Finkelsprit och försäljer
renadt Bränvin. - Spannmåls- och mjölhandeL Kommissionslager af
hvita Kritpipor. Försäljer omglödgade och krossade Björkkol för
Bränvinsrening".
Men liksom många andra hade Schagerströms även "Ångbåtskommissionärskap, Speditioner- och Fartygsbefraktningar", en naturlig kombination med tanke på sjöfartens betydelse i en stad med
Venersborgs belägenhet.
Många med mig kommer säkerligen ihåg hur "Näcken" och
"Elfkungen" låg i Vänersborgs hamn nedanför det Paalzowska huset
och tog in last från tändsticks- och skofabrikerna. Eller båtarna som
kom från Värmland med aspvirke till "Tändstickens länsa" och till
hamnen med björkved till stadens hushåll.
En annan maskintyp, men av betydligt blygsammare storlek än
lokomobiler och andra ångmaskiner, var symaskinen, och The Singer
Manufacturing Co erbjuder "De varaktigaste, ändamålsenligaste och
efter prisnedsättningen den 15 Oktober 1876 äfven de billigaste
symaskinerna för Sadelmakare, segelsömmare, Bokbindare, Skomakare, Skräddare, Sömmerskor och för familjebehof'.
Även om penningvärdet har genomgått en förändring som i hög
grad försvårar direkta prisjämförelser, måste dock "billigaste Atbetalningsvillkor eller ända från 2 kronor pr vecka" räknas som humana.
Juvelerare Fr. Holm & Co hade butiker i 6 städer, däribland
"Wenersborg" och kunde "Rekommendera ett rikhaltigt lager af
smakfulla Juvel-, Guld- och Silfver-arbeten till ytterst billiga priser".
Denna firmornas egen prisbedömning återkommer i många av
annonserna. Även här har vi svårigheter att göra jämförelser, men det
var säkerligen ett effektivt påtryckningsmedel, ej minst i de branscher
där prissättningen, i motsats till nu, var helt fri.
Jag tänker då närmast på alla tobakshandlare eller på dem som har
"Sorteradt lager af Utländska Viner och Spirituosa i parti".
1847 hade det varit en Industriutställning i grannstaden Uddevalla.
Vid denna utställning erövrade guld- eller silfvermedaljer åberopades i
många annonser som bevis för varornas förträfflighet.
Den kända pianofabriken J.G. Malmsjö hörde till dessa, men
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Malmsjös kunde till detta även foga "Prisbelöning med medaljer" i
bl.a. "Wenersborg 1862".
Arvid Unger, Venersborg, hade ett blandat sortiment av "Porslins& glasartiklar", lampor, tobak, nysilver, kakelugnar och även
"Utmärkta Pianon". Om även dessa omfattades av löftet om "Vid
partihandel stor rabatt" förtäljer icke historien.
De tidigare nämnda sjötransporterna gällde troligen också ekvirke
till "A.J. Pettersson i Venersborg, Garfverifabrik" som rekommenderade" ett rikhaltigt och väl accrediterat lager af allt slags läder".
Ur varusortimentet hos firmorna kan till sist nämnas några mycket
tidstypiska. Ett flertal firmor som bl.a. är "Ångbåts-, Kommissionsoch Speditionsaffårer" lockar med "Prima Amerikanskt benfritt
Fläsk".
En annan ofta nämnd vara är skjortbröst, som säkerligen också
ingick i sortimentet hos O. Th. Kindström & Co. Venersborg, som
rekommenderade "sin väl fournerade Manufaktur- & Klädeshandel,
Skräddarehandel, Skrädderietablissemant, Skjortfabrik".
Även denna firma framhöll att "Priserna beräknas ytterst billiga,
men alltid bestämda", så där var det tydligen inte någon ide att
fOrsöka med den annars så vanliga prutningen.
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Så långt annonserna. Låt oss nu ta en liten titt på "Kalender-Afdelningen"!
Utgivaren Fred. Lindberg anför i förordet beträffande denna del, att
"Afsigten hade varit att i kalendern äfven lemna uppgift om
Landstingens i de tre länen samtliga ledamöter, men då en stor del af
dessa f.n. äro under omval, låter sådant sig nu icke göra. Af samma
skäl kan icke heller lemnas någon uppgift å Kommunal - Nämndernas
och Stämmornas ordföranden, h vilka dessutom ofta ombytas". Det
skulle föra alltför långt om kalenderdelen för Venersborg skulle
redovisas i dess helhet. Det får bli några axplock ur det rikhaltiga
materialet.
Venersborg beskrivs som "Stapelstad och Iandshöfdingeresidens i
Elfsborgs eller Venersborgs län, vid en vik av Venern, 2 6110 mil från
Uddevalla, 6 1110 m.fr. Herrljunga, 41 4110 m.fr. Stockholm och
16 6110 m. fr. G:borg, allt pr jernväg". Avståndet till Göteborg verkar
vara något rundligt tilltaget!
Innevånarantalet uppgick år 1876 till 5202 personer. "Genom
Uddevalla-Venersborg-Herrljunga jernväg står staden i direkt
kommunikation med hela det svenska jernvägsnätet och under
seglationstiden är ångbåtsförbindelse med Stockholm, Göteborg och
Jönköping samt alla öfriga vid Venern och Vettern samt Göta- och
Dalslands kanaler belägna platser som trafikeras af ångare. Marknader hålles i Juni och September".
Järnväg och ångbåt var nya kommunikationsmedel, men ännu hade
inte bilens tid kommit, och "från stadens gästgifvaregård skjutsas till
Munkesten, Gäddebäck, Alm ås, Dykälla och Timmervik".
Landshöfding var den kände Erik Josias Sparre som tjänstgjorde
från 1860 till 1886, då han avled efter en olyckshändelse i samband
med resa i vagn till bostaden på landet. Sparre körde själv, hästen
skenade och Sparre dog fem dagar senare, endast tolv dagar efter det
han fått mottaga jubeldoktorkransen.
Det är många andra, för gamla vänersborgare kända namn som
passerar revy. I länsstyrelsen eller Landshöfdingeämbetet som det hette
på den tiden, var J.M. Ryding landskamrer och C.A. Ryding länsbokhållare.
Anton Wilhelm Russberg var borgmästare i 31 år, från 1855-1886.
stadskassören hette F.L. Dahllöf och stadsfogden A.G. Noren.
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Redan vid denna tiden kallades ledamöterna i kommunalstyrelsen
for stadsfullmäktige. I denna 30-mannaforsamling, (några kvinnor
fanns givetvis ej med!) kan nämnas spannmålshandlanden L. Brun
som ägde Fredriksberg, stadsläkaren Karl Johan Natanael Bylund,
garvaren J.G. Carlsberg, spannmålshandlanden Albert Carlsson och
A.F. Carlsson som vid denna tid fortfarande stod upptagen som
"skomakare''.
Andra kända namn är bankdirektören vid Enskila Banken H.B.
Hegardt, den bland annonsörerna nämnde garvaren A.J. Pettersson,
tullkammarforeståndaren J.A. Peterson, skeppsredaren G.W. Plate och
C. Ryding.
I namnet A. Taube återfinner jag min farfars bror Arvid, tidigare
sjöofficer, nu trafikchef vid UVHJ, f. ö. den förste i denna befattning.
Hamnuppbördsmannen och kamreraren vid Göteborgs enskilda
banks afdelningskontor bar båda namnet Barkstedt. Det var tydligen
goda kontakter mellan bankerna och forsäkringsbolagen. J.M. Ryding
var ordforande såväl i styrelsen for Enskilda banken som i Göteborgs enskilda banks afdelningskontor och dessutom agent for
fOrsäkringsaktiebolaget Skandia, medan C.A. Ryding var sekreterare
både i Venersborgs sparbank och Venersborgs stads hypoteksforening
och dessutom ombudsman i "Elfsborgs läns brandstodsbolag fOr
landet".
"Hotellet och restaurationer" var sparsamt forekommande. Det
fanns utöver Venersborgs stadshus endast några resanderum, och av
restaurationer nämns endast det forra och frimurarelogen.
Vid denna tid tävlade de två utvärdshusen Kasan, eller Kasen som
man säger nu, och Strömsborg om gästernas gunst. Värdshusrörelsen
på Kasan startades av bröderna Olof och Paul Skarin i den befintliga
huvudbyggnaden i början av 1850-talet och rörelsen drevs till 1887, då
Kasan såldes till landssekreteraren Mats Zachrisson. studentfesterna
hölls där och nedläggningen av värdshusrörelsen måste ha skett efter
sommarsäsongen 1887, då jag i mina gömmor har det inbjudningskort
som min farfar fick till sonens studentfest just detta år.
Rörelsen på Strömsborg startades av A.F. Strömmers i början av
1870-talet, då som nu driven som filial till stadshuset eller
stadshotellet.
Många utombys gäster tror att Strömsborg fått sitt namn efter läget
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vid kanalen. De flesta vänersborgare vet dock, att nämnde värdshus~
värd givit namnet såväl åt Strömsborg som åt det Strömmerska huset,
det senare nu tyvärr ett minne blott.
"Stiftets ordinarie Presterskap" har bara fått komma med fOr
Göteborgs Stift. Utgivaren tyckte kanske inte det var så noga med de
litet längre bort liggande "obygderna". Må det räcka med denna
namnkavalkad från vårt kära Vänersborg för 100 år sedan.
Ett kuriöst, och tydligen även det ett tidstypiskt inslag i kalendern
skall nämnas som avslutning.
Nederst på annonssidorna finns korta s.k. roliga historier, utan
någon som helst anknytning till kalenderns övriga innehåll.
Låt mig med tanke på de yrkesmän av skilda slag som passerat revy
välja följande ur det rika sortimentet: "Uppassarna på hotellen
Stockholm bruka ha för vana att titulera göteborgsherrarna, som taga
in därstädes, öfver en bank för Herr grosshandlaren. Detta hände
äfven en gång med den qvicke skräddaren J. från Göteborg, hvilken
helt uppriktigt upplyste uppassaren om sitt yrke, hvarpå denne inföll:
Jaså, herr grosshandlaren är skräddare?"
Edvard Taube

Edvard Philip Taube, f i Vänersborg 1916,
student 1935. Lantbruksutbildning, länsombudsman i LRF, ledamot av LRF: s kulturråd, av kulturnämnden m.m. i Uddevalla,
ordf Västra kretsen av Sällskapet Vänersborgs skolkamrater.

ARSKRÖNIKA 1976.
Kära Gillebröder!
Åren går!
Till min stora förvåning kan jag konstatera att jag just nu påbörjar
min åttonde årskrönika och ändå känner jag mig som nybörjare.
Nåja, jämfört med mina företrädare så är jag onekligen detta.
Det har skrivits årskrönikor i Vänersborgs Söners Gille sedan 1905,
men märkligt nog har det före mig bara funnits fyra ordinarie
krönikörer. Dåvarande 2:e åldersmannen Gunnar Hjorts inhopp som
krönikör åren 1950 och 51 räknar jag då inte.
Först i raden står den originelle och snillrike privatläraren Halvord
Lydeli - han som står byst ovanför Skogshyddan Ni vet - en byst som
gillet planerar att flytta till en mera framskjuten plats.
När Lydeli avled 1919 övertog bankkamreraren Hjalmar Lindedal
krönikeskrivandet - även han en av gillets stiftare och dessutom
författare till boken Vänersborgs Historia och Vänersborgs-historier,
utgiven 1927 och tillägnad gillet. Han fungerade fram till sin död
1928, då stadsbokhållaren Elov Norden tog vid.
Trots att Norden 1939 övergav sin hemstad för en stadskamrerarbefattning i Uddevalla skildrade han händelserna i gillet och i
födelsestaden fram till 1950.
1952 till och med 1968 höll Torsten Gulz i pennan inte bara när det
gällde årskrönikan utan även som gilleskrivare och han var dessutom
utan överdrift ensam årsskriftsnämnd.
Betecknande för dessa gillebröder var deras kärlek till hemstaden
och deras oegennyttiga arbete för gillet och staden.
Det motto som Hjalmar Lindedal satte på sin bok är betecknande
för dessa mina företrädare:
- Ej lyfts en höjd mot himlens rand
ej sänks en dal, ej sköljs en strand
mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fåders jord. -
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Det låter fosterländskt och det är det också eftersom Johan Ludvig
Runeberg skrivit det, men om man krymper tanken till lokalplanet så
kanske det låter mera passande - i tiden ..
Detta om krönikörer - nu till krönikan.
Om tekniska framsteg är värdemätare på framåtskridande så har
1976 varit ett framåtskridandets år.
För hur skall man på annat sätt beteckna landningen på planeten
Mars, då ett tekniskt avancerat laboratorium efter en lång tids fård
genom rymden dirigeras ner på en planet som ju inte är närmsta
granne precis. Jag tycker att Bengt Feldreich beskrev prestationen rätt
målande när han gav följande exempel.
- Tänk Er en lerduveskytt, som för att träffa lerduvan måste
beräkna dess hastighet i förhållande till kulans och därför sikta
framför lerduvan. Detta klarar många.
Men tänk Er samma lerduveskytt sittande i en karusell som är
placerad på en flotte som i sin tur förs fram av en stark ström och att
lerduvan dessutom skjuts ut bakom ryggen på skytten. Hur många skulle då träffa ...
Jo, männen bakom marsprojektet gjorde det..
Men att ha siktet inställt på att förverkliga budskap_et - Frid på
jorden till människorna ett gott behag.. , tycks ingen lyckas med. Till
detta kanske varma hjärtan är viktigare än kalla hjärnor.
Vad vet jag...
Någon har frågat sig om jorden möjligen kan vara andra planeters
helvete. Det är väl att ta till i överkant, men nog finns det många
människor på vår jord, som år efter år lever i krigets skugga och som
inte kan beteckna jordelivet som något himmelrike precis.
Jag tänker på inbördeskriget i Belfast på Nordirland, på Sydafrika
där fullt krig råder mellan den vita minoriteten och den svarta befolkningen och på många U-länder där människorna svälter mitt i övrig
välfård.
En landning på Mars löser inte dessa problem.
Vem gör det?
Den franska baronen Pierre de Coubertin - han som tog initiativet
till de moderna olympiska spelen hade en gång en vacker dröm detta att samla och ena jordens folk i ärlig idrottslig kamp, men även
denna ide är förfuskad sedan politiken kommit in i bilden.
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Det var med tiöd och näppe som årets olympiska spel i Montreal
kunde genomföras av politiska skäl.
Vi fick ju så småningom några medaljer även denna gång och vad vi
kan glädja oss åt är väl att vi i år hade en vänersborgare med bågskytten Anna-Lisa Berglund. En fin prestation, och en av de få
vänersborgare sedan Bror Focks tid, som deltagit i en olympiad. Heder
åt en sådan flicka.
Den insats vårt stora hopp i kast Ricki Brusch gjorde var att i en
intervju berätta om hur det älskades i varje buske i olympiabyn.
Om han själv hade medaljchans i denna ädla sport rormäler inte
historien, men alltid gav det väl någon krona som bidrag till hans
matkonto.
Tala om amatörer ...
Både Italien och Kina har i år varit drabbade av svåra
jordbävningskatastrofer och Kina har dessutom skakats av att deras
store ledare ordföranden Mao Tse Tung - han med den lilla röda gått ur tiden.
Det är tydligt att denne man betytt mycket för Kinas utveckling och
sorgen över hans död tycks vara äkta - i varje fall i hemlandet.
Konungariket Holland har drabbats av en olustig historia sedan det
blev känt att prins Bernhard varit inblandad i Lockheeds mutaffårer,
men i konungariket Sverige har det skrivits historia.
Inte sedan 1797, då Gustav IV Adolf förmäldes med Fredrika
Dorotea Viihelmina av Baden har en svensk konung gift sig i vårt
land.
Men nu har det alltså skett!
Närmare bestämt den 19 juni 1976 ingick vår Konung äktenskap
med fröken Silvia Sommerlath från Heidelberg, och medge mina
Bröder att han har god smak.
Silvia var efterlängtad inte bara av Carl-Gustaf.
Efter ständigt sjunkande upplagesiffror hotades flera veckotidningar
av nedläggning. Nu blev det i stället för nedläggning en intensiv
pressläggning och nu är det bara att suga vidare på karamellen i
åratal och berätta om Silvias höstgarderob, om Silvias vårgarderob,
och om Silvias agerande till vardag och till fest. Ock så den stora
frågan: - Blir det en prins eller en prinsessa, för något är ju på gång..
Om det sa "klick" för Kungen så klickade det inte för Sveriges
Radio TV, som bjöd svenska folket på ett ståtligt skådespel, och om
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det var den i 9 juni som Palme tog temperaturen på elforbrukningen i
landet så forstår jag hans satsning på kärnkraft.
Inte en stuga utan TV :n på den dagen.
Så är vi då framme vid den andra historiska händelsen.
Efter 44 år i regeringsställning har den socialdemokratiska
regeringen fått lämna taburetterna till ett borgerligt block. Nu heter
stadsministern Fälldin och hädanefter blir det Bohman och Mundebo
vi får skälla på när det gäller inflation, höga skatter och annat som
berör oss alla.
Det har i år blåst hårda vindar på Parnassen.
Vår internationellt kände forfattare, nobelpristagaren Eyvind Johnson har gått ur tiden och vår store sångare och skald Evert Taubes
luta har for alltid tystnat.
Författaren, sångaren och diktaren är borta, men deras livsverk
lever kvar.
Vår store filmskapare Ingmar Bergman har efter en närgången
skattegranskning valt att lämna landet och samma sak gäller
Sven-Bertil Taube, men Thore Skogman, Jokkmokks-Joeke och LillBabs är kvar - så noch ist Polen nicht verloren.
Nu till vår kära hemstad.
Jag hade i somras tillfålle att ge en norsk familj några råd när det
gäller sightseeing i vår stad.
Efter en tid fick jag en hälsning från dem, och jag citerar:
- Vi gikk i Skräkleparken og drakk kaffe som De anbefalte. Det var
en fantastisk flott opplevelse. God middag spiste vi på Koppargrillen.
Dere har en flott stad å vaere stolt av. Visst har vi en vacker stad att vara stolta över, men måste den
sommar efter sommar missprydas av de enligt min mening hemska
vimplarna som man hänger upp på Edsgatan och som i sommar mest
har hängt utmed husväggarna.
Det finns bättre alternativ.
Får vi be om något snyggare nästa sommar!
stadsbilden har i år berikats med en dubbeldäckad buss som bl.a.
kör turisterna på älgsafari till Halleberg, och älgarna, som tydligen
känner sitt ansvar, lär fortfarande visa sig varje gång.
staden har även välsignats med parkeringsautomater och parkeringsvakter.
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Inte stör dom stadsbilden precis. Möjligen stör dom felparkerarna,
men det är ju detta som är avsikten.
Det nya tantstatshuset börjar ta form så att man redan nu kan
bedöma det i fårdigt skick.
Sett från Dalbobron ger staden ett pampigt intryck och vad man än
hade för åsikt om Strömmerska husets vara eller inte vara så är det ju
borta nu, och visst kan vi vara överens om att kvarteret i sin helhet
kommer att vinna betydligt genom den nya byggnationen.
Som en naturlig pendang till Paalzowska huset står den gamla
Appelbergska fastigheten som nu renoveras och som kommer att
målas i samma fårg.
Dalaborgsparken, gamla Folkets Park eller Karlsberg som det hette
när krönikören var ung har i samband med sitt 50-årsjubileum byggt
om och till med bland annat ny entre.
Vid slutbesiktningen upptäcktes det att tillbyggnaden skett efter
felaktiga ritningar. Rena turen tydligen att ritningarna inte förväxlades med den nya småkyrkans på Mariero. För hur skulle det sett ut,
och vilken Andersson skulle då invigningstalat - Eric eller Arvid.
Nu blev det som väl var inte så, och efter många års träget arbete
har kyrkans syförening nått sitt mål - detta att få igång kyrkbygget
på Marieroområdet.
Lions Club har lovat bygga klockstapeln och nu skulle det passat
om danskarnas samveten vaknat så att vi kunde fått tillbaka stadens
första kyrkklocka, som för 300 år sedan togs som krigsbyte i samband
med Gyldenlöwefejden, och som nu hänger i Vor Freisers kirke i
Köpenhamn. I stället blir det nu gillebrodern Gunnar Skoogh som får
bestå kyrkklockan i samband med att hans företag utför byggnationen.
Vem hämtar hem vår gamla kyrkklocka?
Ta det som en utmaning, mina Bröder!
Apropå kyrkan så har det ju även varit kyrkofullmäktigeval i år. En
spränglista har stört friden i fullmäktige och ställt till ett välsignat liv i
spalterna. En himla dålig start i den församlingen.
En maning i all välmening.
- Kivens icke på vägen!
Det gamla trähuset Östergatan 21 där vår ålderman bott i sin
ungdom har renoverats efter alla konstens regler och fungerar nu som
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ett utomordentligt kontor for länsmuseet - och vad bättre är, vårt
gamla vackra museum har i samband härmed återställts i sitt
ursprungliga skick.
Landstingets kolossbyggnad över två kvarter fortlöper planenligt,
men ännu är det for tidigt att bedöma slutresultatet.
Där fanns emellertid ingenting som borde sparats.
Trots detta har byggforetaget gått in for att skydda och bevara en
del gamla träd på området, bland andra almen och kastanjen som
Gösta Fröberg och hans syster Gulli planterade vid sin port for över 70
år sedan.
Det blir väl det enda vi kommer att känna igen från våra gamla
kvarter, Fröberg och jag.
Det planerade Essomotellet på Nabbensbergs gamla tomt har nu
fått klarsignal, och även om krögaren på stadshotellet tycker att det
inte behövs så är det nog så att många resande nu åker staden fOrbi
och att många kongresser placeras på annat håll.
Min uppfattning är att detta projekt med tiden kommer att ge
stadens affårsmän och kanske även stadshotellet bättre vind i seglen.
Segel var det ja!
Hur skall det gå med vår segelled om vattenståndet fortsätter att
sjunka. Det är nu en meter under det normala. Det fordras en rik
vårflod och mycket regn fOr att Vänern skall stiga igen.
Grundvattnet fOrsvinner och brunnarna sinar på sina håll.
Det låter inte trevligt. Men vad som däremot är glädjande är den
positiva utveckling som skett när det gäller våra industrier. För ett år
sedan såg det dystert ut fOr Teli och dess anställda, men nu är det
tydligen uppåt igen och sysselsättningen säkrad i framtiden.
Arla kommer tydligen även att satsa i runt tal 40 millioner på
Mejeriet och Torrmjölksfabriken i Vänersborg. Det är besked som
verkligen gläder oss.
Vi vill ju så väl med vår stad.
Med god vilja når man långt.
Det ger bland annat årets jubilarer belägg for.
Dalaborgsparken har, som jag tidigare nämnt, firat 50-årsjubileum
då man bland andra hyllade veteranerna - dessa män som med
oegennyttigt arbete och god vilja en gång lade grunden till nuvarande
anläggning.
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Vänersborg Motorklubb har firat 25-årsjubileum och i samband
härmed utdelades Köpmannaroreningens guldmedalj for årets bästa
idrottsprestation till en av klubbens medlemmar- Arne Hertz - en
toppman inom motorsporten.
Kvinnliga bilkåren har också celebrerat sin 25-åriga tiiivaro och
slutligen har vänersborgslänkarna 25-årsjubilerat. Här kan man
verkligen tala om att tålarnöd och god vilja gett resultat när
fortjänsttecken for 20 års nykterhet vid detta tillfålle kunde utdelas.
Jag brukar avsluta mina årskrönikor med en förhoppning om ett
gott nytt gilleår.
Denna förhoppning har under några år i rikt mått infriats.
När vår ålderman vid forra Högtidsstämman med stolthet i rösten
kunde konstatera att gillet 1975 fått 34 nya medlemmar lovade han
samtidigt att det under 1976 skulle bli 50 till.
Nog tyckte jag då att detta löfte verkade en aning optimistiskt.
Men icke så ...
Olov Janson är en ordhållig man.
Under året har gillet tillförts 52 nya Bröder. Resultatet ligger inom
felmarginalen, som SIFO brukar säja när dom presenterar sina
marknadsundersökningar.
Vilken forening i vårt land kan slå dessa rekord?
Men så finns det ju heller ingenting som går upp mot Vänersborgs
Söners Gille - eller hur ...
Även i år vill jag sluta med att tacka inte bara mina
styrelsekamrater för god vänskap och underbart samarbete utan även
alla övriga gillebröder for det år som snart gått tillända, och samtidigt
önska Er alla ETT GOTT NYTT GILLEAR
Vänersborg allhelgonadags afton den S november 1976.
SVEN LIND
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t
MINNESRUNOR 1976.
Bort gå de,
stumma skrida de
en efter en, till skuggornas värld.

Med dessa Heidenstams ord, de första stroferna i hans gripande dikt om GUSTAF
FRöDINGS JORDAFÄRD, ha minnesrunorna över avlidna Gillebröder inletts sedan
1948. Då må göra så även för 1976, då femton bröder lämnat vår krets. Några voro
kända personer i vår stad, andra gjorde betydande insatser annorstädes, åter andra hade
mera undanskymda ställningar. Om alla kunna vi säga att de redligen fYllt sitt värv i
samhällslivet och därigenom hedrat vår stad och vårt Gille, där dessa rader vilja
tacksamt bevara minnet av dem.

När f.d. rektorn, fil. jubeldoktorn ERNST
LUNDBERG avled i Vänersborg den 26 november
1976, ändades ett långt och verksamt liv. Han var
född i Landskrona den 2 mars 1882, avlade
mogenhetsexamen i Helsingborg 1900 och förlade
sina studier till Lund, där han ägnade sig åt de
matematiska vetenskaperna, blev fil. kand. 1903,
fil. lic. 1909 och promoverades till fil. dr. 1912,
sedan han disputerat på en avhandling med titeln
"Om par av applicabla ytor". Redan dessförinnan
hade han börjat sin läraregärning och var adjunkt
vid läroverket i Malmö 1909-1914. Han blev
lektor i Härnösand 1914 och som sådan också
ledamot i domkapitlet där, fick transport till
Jönköping 1917 och utnämndes till rektor vid högre
allmänna läroverket i Vänersborg 1919, en befattning som han innehade till pensioneringen 1947.
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Det dröjde ej länge forrän Ernst Lundberg började verka inom stadens offentliga liv.
1921 invaldes han i stadsfullmäktige och beklädde där posten som v. ordforande
1943-195.1. Han var ledamot i drätselkammaren 1930--1935, det sista året som dess
ordf<irande. Redan 1919 kom han med i styrelsen for Vänersborgs museum och var
ordforande där 1941-1950. Han var 1920--1952 inspektor for stadens foreläsningsforening, en institution som på sin tid betydde mycket for folkbildningen. Tidigt började
han ägna sig åt sparbanken, blev huvudman 1921, kom in i styrelsen som suppleant
1928 och som ordinarie ledamot 1936 och var ordforande 1936---1954. Till sparbanken
var knuten Ränte- och kapitalf<irsäkringsanstalten i Vänersborg och fOr denna visade
Lundberg ett alldeles särskilt intresse. Mycket tack vare hans insatser anses anstalten ha
varit en av de bäst skötta och fOr delägarna mest formånliga i landet. Men lagstiftningsvägen framtvingades en centralisering av landets ränteanstalter och den här i
Vänersborg verkande måste träda i likvidation 1951, då Lundberg avslutade sitt
sysslande med en liten minnesskrift över anstalten. Dennas delägare gingo fOr framtiden
miste om de genom Lundbergs och hans medhjälpares skicklighet skapade formånerna.
Ernst Lundberg var organisationsmänniskan. Under och efter det fOrsta världskriget
med svår dyrtid kommo de statliga lönerna att avsevärt släpa efter och statens
tjänstemän sågo sig nödsakade att fackligt organisera sig. Redan 1917 bildades Sveriges
tjänstemannanämnd, till vilken lokala forenngar skulle ansluta sig. Lundberg tog upp
denna ide och 1920 bildades i Vänersborg Föreningen av statstjänstemän och f.d.
statstjänstemän av högre grad i Älvsborgs län med Lundberg som ordforande.
Anslutningen blev stor, man hade snart 250 medlemmar. Föreningens protokoll visa det
myckna arbete som nedlades for att tillvarataga medlemmarnas intressen och att
Lundberg där var mycket aktiv. Han kvarstod som ordforande till 1938. Så småningom
bildades de centrala tjänstemannaorganisationer, som nu helt behärska avtalsforhandlingarna. Föreningens betydelse minskades. Det något otympliga namnet ändrades 1947
till Vänersborgs statstjänstemannasällskap och detta blev en sammanhållande länk
mellan tjänstemän från olika grenar inom statsforvaltningen, som inom sällskapet
kunnat i kamratlig samvaro dryfta gemensamma problem. Lundberg utsågs till
sällskapets hedersledamot 1964. Vid sällskapets 50-årsjubileum den 9 november 1970
hyllades han varmt och valdes till hedersordforande.
När Lundberg lämnat rektoratet, bekläddes han med ett hedersuppdrag, som gladde
honom mycket. Från och med 1948 inf<irdes nämnd vid landets rådhusrätter och
Lundberg valdes till nämndeman vid Vänersborgs rådhusrätt. Han foll fOr åldersstrecket
1952.
Ernst Lundberg var trots all aktivitet på olika samhällsområden i forsta hand
skolmannen. I minnesrunor vid hans bortgång framhölls detta. Han levde i en tid, då
rektor var skolans givne ledare och i stort sett ensam handlade de administrativa
göromålen. Han har fått vitsordet att ha varit ej blott en skicklig och effektiv lärare i
sina ämnen utan också haft en ovanligt stor arbetsförmåga förenad med en medfödd
talang för administrativt arbete. Han intresserade sig för eleverna och det har sagts, att
han strax efter höstterminens början visste namnen på alla nybörjarna. Detta intresse
for eleven framtonade allt tydligare med åren och torde ha varit en av anledningarna till
det oerhört omfattande och unika arbete som han nedlade i Vänersborgs läroverks
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matrikel 1821-1947, utgiven 1961 i samarbete med Gillebrodern Nils Sandberg och
bekostad av Föreningen Vänersborg skolpojkar. Genom detta arbete skapades ett verk
av stort kulturhistoriskt värde. Lundberg fullfoljde matrikeln efter 1947 och
kompletterade den ständigt.
Aret efter utgivningen promoverades Ernst Lundberg till jubeldoktor, en man med
ännu obruten andlig och kroppslig spänst. Han fullfoljde sina forskningar angående
eleverna fore 1821 och ett manuskript till en matrikel for tiden från stadens
grundläggning 1642 till 1820 kunde han strax fore sin bortgång överlämna till Sällskapet
Vänersborgs skolkamrater. Den kroppsliga spänsten visade han genom årliga
sommarresor till Rivieran, varifrån han återkom solbränd och med stärkta krafter.
Gillet värdesatte hans insatser for vår stad genom att 1951 invälja honom som
medlem. 1963 fick han Gillets medalj. Han uppskattade sitt medlemsskap i Gillet och
deltog oftast i högtidsstämmorna, sista gången 1975, då han fick 25-årstecknet. Gillet
bringar sin åldrige broder en varm hyllning fOr vad han verkat som medborgare och
skolman i staden.

F. skomakaremästaren ÅKE FRANSSON foddes
i Vänersborg den 16 september 1910 och avled här
den 2 januari 1976. Han anställdes 1924 vid A.F.
Carlssons skofabrik och arbetade där till 1948, då
han öppnade egen skomakeriverkstad vid Kronogatan. I januari 1958 erhöll han hantverksorganisationens mästarebrev. Rörelsen drevs till 1968, då
den nedlades på grund av de stora strukturforändringarna inom branschen. Fransson anställdes
därefter hos Saab-Scania i Trollhättan och kvarstannade där till sin bortgång.
Under yngre år var Franssons stora intresse
idrott och friluftsliv. Han tillhörde V.I.F., där han
under 1920-talet tävlade som boxare i forst fjädervikt och sedan lättvikt. Ar 1944 var han bland
initiativtagarna till Mariero Sportklubb och ägnade
under flera år sin fritid åt denna klubb. Här var fotboll och bandy hans huvudintressen.
Han var framgångsrik skytt inom Vänersborgs skyttegille. Detta intresse forde honom
till stadens hemvärn, där han var gruppchef. Han deltog flitigt i dess övningar och
kvarstod som medlem till sin död. En mångfald utmärkelser och priser vittna om hans
stora intresse for idrotten och friluftslivet.
Fransson inträdde i Gillet 1967.
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Civiljägmästaren LARS ALMQVIST foddes i
Vänersborg den 4 november 1903 och avled i
Lerum den 29 februari 1976. Han tillhörde en
ämbetsmannasläkt, som sedan 1700-talet verkat i
Vänersborg. Här tog han studentexamen 1924 och
6 år senare utexaminerades han som civiljägmästare vid skogshögskolan. Under tiden hade han
blivit reservofficer vid Göta artilleriregemente. Han
bosatte sig i Lerum och anlitades där som expert
på skogstaxeringsfrågor och markvärdering. Under
det sista världskriget tjänstgjorde han som officer
och efter detta forvärvade han Fastighets AB Terra,
som han drev till sin bortgång. I yngre dagar deltog
han livligt i Lerums kommunala liv som ledamot i
kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och hälsovårdsnämnd. 1937 valdes han till nämndeman i
Ale, Vättie och Kullings domsaga och kvarstod i detta hedersuppdrag, tills han vid
fyllda 70 år fdll fOr åldersstrecke<.. De sista åren var han häradsdomare. Almqvists stora
intresse var friluftsliv och han var en passionerad fjällvandrare, som gjorde ständiga
vandringar i den svenska och den norska fjällvärlden. Ä ven andra vandringsleder
närmare hemtrakten var han fortrogen med.
Almqvist inträdde i Gillet 1957.

F.d. lektorn, civilingenjören GUNNAR SYLW AN
var fodd i Helsingborg den 1 maj 1902 och avled
där den 10 april 1976. På mödernet tillhörde han
den kända Vänersborgssläkten Cedergren och kom
att tillbringa hela sin skoltid hos anforvanter här,
där han avlade studentexamen 1920. Efter civilingenjörsexamen på maskinbyggnadslinjen vid
Tekniska Högskolan i Stockholm 1927 var han till
1933 anställd vid Helsingborgs Gummifabrik och
tjänstgjorde dessutom vid stadens skolor for yrkesundervisning. Åren 1934-1949 var han lärare vid
Katrineholms tekniska skola, där han också var
inspektor for elevkåren. Han utnämndes 1949 till
lektor vid Tekniska gymnasiet i Helsingborg, där
han verkade till pensioneringen 1967.
Under 1930-talet var han aktiv skytt och under
beredskapsåren 1940-1944 var han inkallad som tygofficer.
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I Helsingborg var han styrelseledamot i Tekniska föreningen och arbetade intresserat
inom F.B.U.
Sylwans stora hobby var filatelin. Redan som pojke hade han börjat samla frimärken
och detta intresse varade livet ut. Han var en stor blomstervän och nedlade mycket och
hängivet arbete i trädgården vid sin villa Carina i Helsingborg. Under många år
arbetade han ivrigt inom styrelsen för släktföreningen Fosie-Sylwan.
Skoltiden i Vänersborg och släktbanden här meriterade honom för medlemskap i
Gillet, där han intogs 1949. Han besökte gärna sin skolstad, ej minst under studentjubileerna, sista gången 1975.

F.d. häradsskrivaren CARL-ROBERT BORGUNG föddes i Vänersborg den 6 juli 1888. Han
avlade studentexamen här 1909 och samma år
inträdde han i Gillet. När han avled i Stockholm
den 11 april 1976, var han alltså både till levnadsåren och som gillebroder en av våra äldste. Efter
studentexamen förlade han studierna till Uppsala
och tog kansliexamen där 1914. Han sökte sig
sedan till landstatsbanan, blev e.o. landskanslist i
Älvsborgs län 1915, nästa år e.o. landskontorist i
Kronobergs län och övergick det följande året till
lönköpings län som landskontorist Där blev han
länsbokhållare 1920. Nästa år blev han förste
länsbokhållare i Västmanlands län och uppehöll
här tidvis befattningarna som länsassessor och
landskamrerare. Han förordnades 1937 som t.f.
häradskrivare i Värmdö fögderi och innehade tjänsten på ordinarie stat 1946-1954 med
tjänsteställe i Stockholm.
Knappast någon av Gillets nuvarande bröder kände Borgling personligen. Han
beskrivs som en öppen, fantasifull och vetgirig man med stor humor. Hans alldeles
speciella intresse var astronomi. Han var en fångsiande berättare med en stark poetisk
ådra, en sällskapsmänniska, som fann glädje i Par Bricole och den exklusiva
Timmermansorden. Ehuru han lämnade fädernestaden redan 1916, hade han en stark
förankring här och ett varmt intresse för stadens utveckling.
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Kommunalarbetaren ARNE ANDERSSON f<iddes i Vänersborg den 14 november 1913 och avled
här den 29 april 1976. Efter skolgången anställdes
han 1930 hos Johanssons Express och stannade där
till 1947, då han kom i stadens tjänst, forst som
chauff<ir vid renhållningsverket och sedan under de
sista 10 åren som anläggningsarbetare.
Andersson tillhörde V.I.F. Han var mycket
intresserad av fädernestaden och dess utveckling.
Bland östra Hagapojkarna kände han sig hemma.
Han inträdde i Gillet 1971.

F. kamreraren ALLAN HOLM var f<idd i
Vänersborg den 2 februari 1907. När han avled den
4 maj 1976 hade han hela sitt liv varit f<idelsestaden trogen. Han tog studentexamen vid läroverket
1926 och anställdes strax därefter som kontorist vid
Vänerus Motorverkstad, där han verkade ca 25 år.
1954 blev han kamrer hos Wulf & Co AB och
stannade på denna plats till sin pensionering 1972.
Allan Holm var mycket musikalisk och musiken
var vid sidan av arbetet hans stora intresse. Som
skicklig pianist ledde han under många ungdomsår
dansorkestern Six Men Jazz, som var eftersökt ej
blott i Vänersborg utan också i grannstäderna. Han
var en god sångare, hade en vacker basröst och
tillhörde i många år Sällskapet Par Bricoles
sångkör.
Men han var i yngre år också en skicklig fotbollspelare och V.I.F. hade i honom en
intresserad och dugande medlem. Vid hans bortgång hyllades i Elfsborgs Läns
Annonsblad hans minne på ett vackert sätt av en idrottskamrat, där han erinrar om
Allan Holms skickliga deltagande i 1924 års ungdomslag.
Holm växte upp i Gröne Gången, en sedan länge utplånad, särpräglad stadsdel, och
han var en given medlem hos Kokhuspojkarna.
Han inträdde i Gillet 1953.
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Köpmannen OSKAR LINDEN föddes i Vänersborg den 15 maj 1902 och avled här den 11 maj
1976. Fadern var förman på A.F. Carlssons
skofabrik och det var naturligt att sonen valde
faderns yrke. Han gjorde sig uppskattad på
skofabriken som en god och ambitiös arbetare.
Redan tidigt väcktes hans intresse för idrotten och i
I.F.K. gjorde han stora insatser både i fotbollslaget och som bandyspelare. Som idrottsman
fordrade han mycket av andra men mest av sig
själv. Hans idrottsintresse gjorde att han sökte och
fick tjänst som vaktmästare på gamla Vänersvallen.
Han hade där en stor arbetsbörda men som den
ordningsmänniska han var skötte han sysslan på ett
förnämligt sätt. Han stannade här till 1951, då han
öppnade en med tiden framgångsrik kioskrörelse
vid Marierovägen, som han överlät 1973. Han var en ärlig och uppriktig man, som sade
sin mening rent ut. Samtidigt var han tillbakadragen och ville ej gärna synas. På senare
år var hans intresse Kamraternas veteranförening och vårt Gille, där han intogs 1954.

F. linjeförmannen ERIK LARSSON var född i
öxnered den 15 maj 1908 och avled i Ränsliden,
Dalskog, den 10 juni 1976. Han började efter
skolgången sitt förvärvsarbete i faderns åkerirörelse
men fick snart, liksom flera av sina bröder,
anställning som linjearbetare i teiegrafverket med
stationering i Vänersborg. Så småningom blev han
linjeförman i Trollhättan. När han pensionerades
1968, hade han varit i verkets tjänst 40 år.
Larsson blev tidigt medlem i Vänersborgs roddklubb och hörde till dem, som på 1920-talet förde
fram klubben till ständiga segrar, bl.a. var han
med att taga hem SM-titlar 1925 i inriggad tvåa
och 1927 i inriggad fyra.
Sin fritid ägnade han åt hustruns fädernegård,
den vackra Ränsliden, och efter pensioneringen
bosatte han sig där. Hans hobby var fiske, ett gott kräftvatten hörde till gården, och
älgjakt.
Larsson inträdde i Gillet 1962.
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F. typografen ERNST DIDEROT föddes i
Vänersborg den 20 maj 1893 och avled här den 11
juni 1976. Efter skolgången kom han som lärling
till Elfsborgs Läns Annonsblad och efter läroåren
där hade han under några år anställningar i
Uppsala, Göteborg och andra platser, betingade
kanske av hans stora idrottsintresse. Redan som
pojke fångades han av fotbollsspelet och sedan blev
han en av de mycket aktiva i V.l.F. När han blivit
varm i kläderna sökte han sig till andra platser för
att tävla där. Men 1919 återvände han till
hemstaden och blev sättare hos Vänersborgs
tryckeri, där han stannade till pensionsåldern och
där hans yrkesskicklighet vann stor uppskattning.
Han var ej blott fotbollsspelare utan ägnade sig
även åt brottning och var en av stöttepelarna i
Vänersborgs brottarklubb. När han blivit för gammal för det aktiva bollspelet blev han
fotbollsdomare och var den äldste medlemmen i Vänersborgs fotbollsdomareklubb. Han
var också fackligt verksam bl.a. som mångårig kassör i typografernas sjukkassa.
Diderot inträdde i Gillet 1952.

F. rörentrepenören ROLAND GRANSTRöM var
född på Blåsut den 11 januari 1901 och avled i
Vänersborg den 2 augusti 1976. Fadern var
kopparslagaremästare och sonen började i faderns
yrke omedelbart efter skolgången. Faderns rörelse
utvecklades med tiden till en betydande repara·
tiansverkstad och tillsammans med tre söner
bildade han firman Granström & Söner. I trädgården vid Hamngatan till den gamla Richterska
gården byggde man ut verkstaden. Det blev
bilverkstad, bilförsäljning och rörentreprenader.
Den senare delen av rörelsen skötte Roland
Granström. Så småningom blev utrymmet vid
Hamngatan för litet och man flyttade ut till
Holmängen i en verkstadsbyggnad, som Roland
planerat. 1965 överläts rörelsen.
För Roland Granström var arbetet det väsentliga intresset. När han behövde
avkoppling, sökte han sig till sitt sommarställe i Skaven vid Vassbotten, där han lade
ned mycken niöda på sin trädgård.
Granström inträdde i Gillet 1954.
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Ingenjören FRANK ANDERSON föddes i Göteborg den 31 oktober 1914. Som fyraåring kom han
till Vänersborg, där fadern Axel Anderson grundade en elektrisk installationsfirma. Frank Anderson
tog realskoleexamen vid läroverket 1931, genomgick därefter Tekniska institutet i Stockholm
och utexaminerades där som ingenjör 1935. Han
var aställd hos Elfirman Eskil Wen nerberg i
Göteborg till 1957, då fadern, 70-årig, drog sig
tillbaka och överlät sin rörelse till sonen, som
denne framgångsrikt ledde till sin bortgång den 20
augusti 1976. Han tog del i branschorganisationernas verksamhet och var medlem i stadens hantverksförening, men eljest ägnade han sig odelat åt
arbetet i firman. Avkoppling därifrån fann han i
resor tillsammans med hustrun.
Anderson blev medlem i Gillet 1967.

F. bryggeriarbetaren HILMER JOHANSSON
föddes i Vänersborg den 27 september 1891 och
avled här den 21 november 1976. Som ung
anställdes han vid Vänersborgs bryggeri och blev
där den verklige trotjänaren, uppskattad av ledningen som arbetssam och plikttrogen. När han
pensionerades därifrån hade han varit i tjänst nära
50 år. Han var också under många år verksam vid
stadens teater, den äldre teaterpubliken minns
honom som en vänlig och förekommande biljettmottagare på parkett, men framforallt var han
scenarbetare och även scenmästare och hade
många minnen från gångna tiders teaterliv.
Redan som ung pojke anslöt han sig till nykterhetsrörelsen som medlem i IOGT-logen Trygghet,
som han tillhörde i 64 år. Under ungdomen var
han mycket aktiv inom goodtemplamas ungdomsförbund S.G.U. Han var bland
initiativtagarna till sommargården Lindåsen i Timmervik och tillhörde dess första
styrelse. Som god sångare medverkade han i logens sångkör. Hans intresse räckte även
för litteraturcirkeln inom logen, som han tillhörde från dess start. Omdömet om honom
är: en vänsäll och ideelt lagd man, som fick ut mycket av sitt långa liv.
Johansson inträdde i Gillet 1942.
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F. handelsträdgårdsmästaren ERIC TRÄDEGARD var dalslänning till börden, född i Fröskog
den 8 juni 1899. Som sjuårig kom han till
Vänersborg, där fadern övertagit Stens handelsträdgård i hörnet av Norra gatan och Edsgatan.
Omedelbart efter skolan började Trädegård arbeta
i faderns yrke. 1918 flyttades rörelsen till landeriet
Beateberg vid Edsvägen söder om kyrkogården nr.
l, men redan 8 år senare skulle detta område tagas
i anspråk för lasarettet och man flyttade handelsträdgården en bit söder ut til Fredriksberg.
Trädegård övertog nu rörelsen. Här anslades med
tiden ett stort antal växthus. Det var ett familjeföretag, där alla arbetade med och hjälpte till att
utveckla rörelsen. En blomsterhandel öppnades i
slutet av 1930-talet vid Kungsgatan intill stadshotellet. Så småningom måste marken utläggas till tomter och växthusen rivas. Rörelsen
blev nu en detaljhandel, som för 10 år sedan övertogs av en son. Alltjämt bibehålles det
vackra firmanamnet Beateberg.
Eric Trädegård var styrelseledamot i flera branschorganisationer inom länet. Han var
också intresserad medlem i stadens hantverksförening och ledamot i dess styrelse. I
yngre år ångade han sig mycket åt idrott, hans specialgren var kulstötning men även på
fotbollsplanen gjorde han sig gällande. Han var med i I.F.K:s styrelse och senare var
han medlem bland Kamratveteranerna.
När Trädegård avled den 30 november 1976, hade han varit medlem i Gillet under 33
år. Han hörde till dem, som gärna mötte upp vid våra stämmor.

Advokaten BERTIL LANDBERG föddes å Högbo i Vassända-Naglum den 8 februari 1895 och av-

led i Vänersborg den 3 december 1976. Han tog
studentexamen vid stadens läroverk 1915 och blev
jur.kand. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring i
Hedemora domsaga 1921-1923 praktiserade han på
advokatkontor i Göteborg och antogs till ledamot i
Sveriges advokatsamfund 1925. I början av 1928
etablerade han sig som advokat i Vänersborg och
drev verksamheten här till 1961. Han ägnade sig
huvudsakligen åt affårsjuridik. Han var ombud för
landets köpmannaföreningar och ordförande eller
revisor i åtskilliga av stadens industriföretag. Under
åren 1936-1965 var han ordförande i lokalstyrelsen
för Wermlands Enskilda Bank, nu efter flera
namnändringar PK-banken.
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Landberg var en beläst man med en något drastisk humor.
Han intresserade sig for civilforsvaret och de frivilliga forsvarsorganisationernas arbete
och hade många utmärkelser som tecken på dessa intressen. Han var hedersledamot i
Vänersborgs Befålsutbildningsforening.
Bertil Landberg gjorde åtskilliga donationer. När han kände att krafterna ej räckte till
for honom att behålla sitt stora hem, överlämnade han till Vänersborgs stadsbibliotek
åtskilliga konstverk och familjeklenoder.
Hösten 1975 instiftade han ett idrottspris, en silverpokal med inskriptionen
"VÄNERSBORGSPOKALEN. Ständigt vandringspris vid fotbollstävling mellan Vä·
nersborgs I.F. och I.F.K. Våpersborg till minne av Halvord Lydell". Den forsta
inteckningen i pokalen togs 1976 av V.I.F.
1975 skänkte Landberg till Birger Sjöbergssällskapet i samband med sällskapets
firande av skaldens 90-årsdag en aktiefond "Bertil Landbergs fond f<ir Birger Sjöbergs·
forskning", varur vid jubileet Birger Söbergs-priset kunde utdelas for tredje gången.
I sitt testamente insatte Landberg Älvsborgs läns blindforening som universalarvinge,
sedan legat och vissa donationsbelopp utgått. Han ihågkom Trollhättans fornminnesforening med en aktiefond till foråldrarnas minne, vars avkastning skall användas for
ändamål, som efter forslag av foreningens styrelse skall bestämmas av landsantikvarien i
länet.
Landberg var intresserad av vårt Gille och blev tillfredsställd, när han 1969 kallades
till medlem. För Gillet blev det en glad överraskning, när meddelande kom, att
Landberg testamenterat 10.000 kronor till Gillet for att bilda en fond, benämnd
"Halvord Lydelis minnesfond". Avkastningen skall, efter beslut av forste och andre
åldermannen samt gilleskrivaren, användas "for anskaffandet av fotografier, kartor och
andra arkivalier, som kan ha värde som bidrag till utforskandet av Vänersborgs stads
historia". Liksom med det nyss omnämnda idrottspriset ville Landberg med denna fond
bevara minnet av en av Gillets mest verksamma bröder under de forsta åren,
privatläraren Halvord Lydell. Landberg hade varit en av dennes många lärjungar och
han talade med varm tacksamhet om den hjälp Lyseli givit honom under skolåren.
Gillebröderna känna djup tillfredställelse över den stora donationen, en av de största i
Gillets historia, och särskilt över att vår avlidne broder velat på ett så vackert sätt hylla
en av våra stiftare, som under de fOrsta åren betydde så mycket for Gillet och som forst
nu fått sitt minne inom Gillet varaktigt hugfäst.
EINAR WEISS
Ej är jag så rädd for dig, tigande Död,
med kinder så kalla och bleka.
Jag vet du mig hämtar en gång i min nöd,
sen tankarna tröttnat att leka,
men heter du Död, detta skrämmande namn,
så vet jag ändock du bär frid i din famn
for dem som ha segnat på fården
i den rolösa, stormiga världen.
(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva foljande
berättelse för verksamhetsåret 1976, Gillets 71:a arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Arsstämma i Gillets
styrelserum, tisdagen den 6 april 1976 och till Högtidsstämma på
Frimurarelogen, Allhetgonadags afton, fredagen den 5 nov. 1976.
Högtidsstämman, som samlat 83 gillebröder, leddes av 1:e Åldersmannen Olov Janson.
Gillets medalj tilldelades gillebröderna Ole Thernquist och Sven
Lind.
Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Erik Fors, Karl-Erik
Hall, Brynolf Hansson, Ivar Lundin, Gunnar Lundin, Tore Milling,
Bertil Ollen, Nils Palmström, Erik Pouncette, Sigvard Vessby, Torsten
Hagborg, Nils Pårud samt Lars Sjöling.
Sedan stadgeenliga ärenden behandlats avslutade 1:e Åldermannen
Högtidsstämman. Gillebröderna samlades därefter till en gemensam
måltid.
Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtiofemte
årgång som distribuerades under oktober månad.
Vid årets slut hade Gillet 674 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.
Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e ålderman Sten Sahlin,
till gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till
gillevärd Evert Lundborg, till krönikör Sven Lind och till bisittare
Carl-Viking W ahlin. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda
sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.
Vänersborg den 14 april 1977.
Olov Janson

Sten Sahlin

Ole Thernquist

Sven Lind

Stig Larsson
Evert Lundborg

Carl-Viking W ahlin
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Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108:Skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94:Andel i årsskriften •......... o. 7.352:Birger Sjöbergss. . . . . . . . . . . . . .
50:- 14.095:8
Behållning till 1977
Kassa & postgiro ............. 1.455:52
Innest. i bank ....... o........ 4.484:89
5.940:4

20.036:26

20.036:2

o

•

2 VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND
Behållning från 1975 o............. o..
Ränta ...........
o..
o. o. .
o •••••

o •••

8.331:97
538:-

---

8.869:97

Skatt ...... o........ o..... o..... o..
157:Beh. till1977
Lån till Stiftelsen .. o.. o.... o. . 3.000:Innest. i bank ....... o..••... 5.712:97 8.712:9;
8.869:9;

3. NAMNKUNNIGA VÅNERSBORGARES MINNESFOND
Skatt o..................... o.......
Behållning från 1975 .... o....... o. o. .
2.060:51
Ränta .... o..... o......... o........
114:Beh. ti111977 innest. i bank...........
2.174:51

43:2.131:51
2.174:51

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND

Behållning från 1975 . o........
Ränta .. o.............. o......... .
o

•

•

•

•

•

•

4.079:75
227:4.306:75

Be h. till 1977 inne st. i bank . . . . . . . . . . .

4.306: 7!
4.306:7:

5. HJALMAR A. LINDEDALs MINNESFOND
Behållning från 1975 .... o. o... o. . . . . .
Ränta .... o.. o....... o..... o. . . . . . .

11.609:73
700:-

Beho till 1977
Lån till Stiftelsen ................ o. . .
Innest. i bank ................ o......

12.309:73

5. 900:6.409:7:
12.309:7:

6. MAJOR OSCAR WENNERSTRöMS UNDERSTöDSFOND

Behållning från 1975 o................
Ränta
o

••••••••••••••••••••••••••••

5.050:67
271:5.321:67
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Beh. till 1977
Lån till stiftelsen .. .. .. .. .. . .. .. . .. ..
lnnest. i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400:3.921:6'
5.321:6'

7. WILHELM & NORA MALMBERGs DONATION
Behållning från 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.189:30
779:-

Skatt ............................. .
Beh. till 1977
Lån till stiftelsen . . . . . . . . . . . . 8.555:Innest. i ba.nk .............. 5.158:30

13.968:30

255:-·

13.713:30
13.968:30

8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND
Behållning från 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
särtryck .... " . . . . . . . . . . . . . .
Annonser...........................
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.205:07

250:320:5.100:260:71
10.135:78

Skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostnader för årsskriften . . . . . . . . . . . . .
Beh. till1977 innest. i bank . . . . . . . . . . .

76:5.370:4.689:78

10.135:78

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS UNDERSTöDSFOND
Behållning från 1975 ................ .
Ränta ............................ .

11.843:71
705:-

Beh. till 1977
Lån till stiftelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innest. i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.548:71

7.380:5.168:71
12.548:71

10. NILS CARLSTRöMs MINNESFOND
Behållning från 1975 ................ .
Ränta ............................ .

7.483:66
424:-

Skatt ............................ ·.
Beh. till 1977
Lån till Stiftelsen . . . . . . . . . . . . . 3.500:Innest. i bank . . . . . . . . . . . . . . . 4.259:66

7.907:66

148:-·

7. 759:66
7.907:66

11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS UNDERSTöDSFOND
Behållning från 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.323:60
375:-

Julgåvor ........................... .
Beh. till 1977
Lån till stiftelsen . . . . . . . . . . . . . 3.000:Innest. i bank . . . . . . . . . . . . . . . 2.439:60

259:-

5.439:60

5.698:60
12. EMIL JOHANSSONS UNDERSTöDSFOND
Behållning från 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta ............................. .

3.582:06
200:56
3.782:62

Beh. till 1977
Innest. i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. 782:62
3.782:62

Granskningsberättelse
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles
räkenskaper och förvaltning under 1976, får efter fullgjort uppdrag
avgiva foljande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de
granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger icke beträffande de till
oss överlämnade redovisningshandlingarna, bokföring, inventeringen
av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning av den verkställda granskningen tillstyrker vi full
ansvarsfrihet for den tid revisionen omfattar.
Vänersborg den 13 april 1977

Gunner Berger
granskningsman
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Mauritz Björnberg
granskningsman

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SöNERS GILLES
ALDERDOMSHEMS STYRELSEBERÄTTELSE
FÖRÅR 1976.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får härmed
avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1976, stiftelsens
tjugofemte arbetsår.
Räkenskaperna utvisa följande:
VINST & FöRLUST KONTO
Debet
Räntors konto . . . . . . . . . . . . 11.730:40
Skatters konto . . . . . . . . . . . .
768:2.393:15
Fastighets kostn. k. . . . . . . . .
Försäkringsars k. . . . . . . . .
1.592:Reparationers konto . . . . . . . 17.312:Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:70 33.800:25
Julgåvors konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300:34.100:25

Kredit
Hyrors konto ........... .
19.010:Bidrag fr. Allm. kas. . .... .
4.000:Räntors konto . . . . . . . . . . . .
108:56 23.118:56
Arets underskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.981:69

34.100:25

IN- & UTGÅENDE BALANS KONTO
Tillgångar
Fastighetens konto (tax. v. 150.000:-) ..
Inventarie konto ..................... .
Bank & postgiro konto ............... .
Kapital konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skulder
Hotell Gillet (renh. 4:e kv. -75) ......... .
Låne konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l/1
155:000:3.100:689:90
158.789:90
3.740:10
162.530:-

31/12
155.000:3.100:2.463:21
160.563:21
14.421:79
174.985:-

300:162.230:162.530:-

174.985:---174.985:-

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION
Debet
Behållning från 1975.................
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kredit
66.671:51
3.511:26

Beh. till 1977
Lån till Stiftelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lnnest. i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.182:77
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55.000:-15.182:77
70.!82:77

Återigen har styrelsen sett sig nödsakad, att låta
fastigheten genomgå en större reparation. Denna gången är det.
värmeanläggningen, som på grund av ålder och nedslitning måst
åtgärdas, sålunda har panna, oljebrännare och cirkulationspump bytts
ut och automatisk värmereglering installerats. Detta har dragit en
kostnad av kronor 17.255:- och finansieringen har skett genom
upplåning i fonderna enligt följande:
Försköningsfonden ....................... .
Lindedalska fonden ...................... .
Malmbergska fonden ..................... .
Danielssonska fonden .................... .
Carlströmska fonden ..................... .
Hanssonska fonden ...................... .

3.000:3.000:4.255:3.000:1.000:3.000:17.255:lnom sig har styrelsen för året utsett till v. ordförande Sten Sahlin,
till sekreterare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist samt till
fastighetsfOrvaltare Carl-Viking Wahlin.
Vänersborg den 14 april 1977
Olov Janson
Ole Thernquist

Sten Sahlin
Carl-Viking W ahlin

Stig Larsson
Sven Lind

Evert Lundborg

Revisionsberättelse.
Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs
Söners Gilles Ålderdomshems 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 forvattningen av stiftelsens angelägenheter.
Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full
ansvarsfrihet för 1976 års förvaltning.
Vänersborg den 13 april 1977
Gunnar Berger
revisor
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Mauritz Björnberg
revisor

SAMMANSTALLNING öVER VANERSBORGS SöNERS GILLES
TILLGÅNGAR DEN 31/12 1976.
Allmänna kassan ..................................... .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .............. .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond ............... .
Knut Hernströms Understödsfond ...................... .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond ...................... .
Major Oscar Wennerströms Understödsfond ............. .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation .................. .
Richard Dymlings Årsskriftsfond ....................... .
Laura & Ester Danielssons Understödsfond .............. .
Nils Carlströms Minnesfond ............................ .
Viktor & Ellen Hanssons Understödsfond ................ .
Emil Johanssons Understödsfond
Stiftelsens Vänersborgs Söners
Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond ....................................... .
Avgår fastigheten ..................................... .

5.940:41
8.712:97
2.131:51
4.306:75
12.309:73
5.321:67
13.713:30
4.689:78
12.548:71
7.759:66
5.439:60
3.782:62

70.182:77
14.421:79

86.656:71

55.760:98
142.417:69
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VÄNERSBORGS SöNERS GILLES
MEDLEMMAR
1976.
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MEDLEMMAR.
Födelseår

ADOR, HANS. Personalchef. Växjö ................................ .
ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg ................. .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, 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 ........................ .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .............................. .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum t .......................... .
* ALMQVIST, SVEN, överläkare, Linköping ........................ .
ALMSTRöM. NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv ............... .
AMGA RD, KARL-ERIC. Kommunalarbetare, Vänersborg ............ .
ANDERSSON. ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .................... .
ANDERSSON. ALLER, skolvaktmästare, Vänersborg ................ .
ANDERSSON. ARNE. Kommunalarbetare, Vänersborg 't ............. .
* ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma ................... .
ANDERSSON. BO. Ingenjör, Örebro .............................. ..
ANDERSSON. BROR, Sågare, Vänersborg ......................... .
ANDERSSON. CARL-AXEL, Göteborg ............................ .
ANDERSSON. EINAR. Lagerchef, Vänersborg ...................... .
* ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ...................... .
ANDERSON. FRANK, Elingenjör, Vänersborg t ................... .
* ANDERSSON, FRITIOF. fd. JordbruksfOrman, Vänersborg ........ .
• ANDERSSON, GöSTA. Sjukhusintendent, Vänersborg .............. .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg ............... .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg ........................ .
• ANDERSON, JOHN. Grosshandlare. Vänersborg ................... .
ANDERSSON. JOHN. Värmeskötare. Vänersborg .................... .
ANDERSSON. KARL-ERIC. Köpman, Vänersborg .................. .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg ......... .
ANDERSON, CHRISTER, Fil. mag. 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, PER ARNE Vänersborg . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .
ANDERSSON. PER-GöRAN, Köpman, Mellerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* ANDERSSON, RAGNAR, f.d Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In trädesår

1935
75
54
1894
1948
75
1924
55
1922
51
1944
58
1916
54
1923
58
1944
73
1908 (43)76
1903
57
1931
46
1910
55
74
1940
1917
60
1909
55
1913
71
1917
43
74
1940
1935
69
1918
72
1914
54
1915
51
1914
67
1897
42
1913
46
1917
69
1918
65
1910
29
1953
74
1923
58
76
1935
1945
ss
1930
59
1968
69
53
1915
1922
51
1892
1970
1936
1919

42
70
60
35

ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg ................. .
* ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .................. .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ..................... .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .................. .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ................. .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, VIKTOR. Transportarbetare, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg
............. .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg ........................... .
ANDREASSON, KARL. Museivaktmästare. Vänersborg .............. .
ANDREEN. ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .................. .
ANDREEN. BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .................. .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ........................... .
ANGSEUS, TAGE, 1:e Polisinspektör, Vänersborg .................. .
ARVEBLAD. KARL. Maskinist, Vänersborg ........................ .
ARVIDSON. BENGT. Sjukvårdare. Vänersborg ..................... .
* ARVIDSSON. BIRGER, schaktmästare, Köping ................... .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ............... .
ASPMAN. ARNE, Elektriker, Vänersborg .......................... .
BACK. EVERT, Expeditionsvakt, Vänersbocg ....................... .
BACK. INGVAR, Rörmontör. Vänersborg .......................... .
BACK, JAN. Konditor, Vänersborg ................................ .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ...................... .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .............. .
BERG, CHRISTIAN. Vänersborg .................................. .
BERG. GUNNAR. Boktryckare, Vänersborg ........................ .
BERG. HAKAN. Faktor, Vänersborg .............................. .
BERG. LARS, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
BERG. SUNE, Äkeriägare. Vänersborg ........................... .
BERG ER. GUNNAR. Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .......... .
BERG ER. HARRY, Disponent, Vänersborg ......................... .
BERG ER. ORV AR, Tandläkare, Vänersborg ........................ .
• BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciuffenna, Italien ............. .
• BERGLUND. GöSTA, Sjöingenjör, Malmö ......................... .
* BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .............. .
* BERRMAN, GöSTA, Ämneslärare, Göteborg ...................... .
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .......................... .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) ................ .
• BIEL. GöSTA, Direktör, Fiskebäckskil ............................ .
BILLENGREN, LARS. Köpman, Vänersborg ........................ .
BJERST AF, LARS, Vänersborg ................................... .
BJöRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg .............
BJöRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .....................
BJöRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ........................
BJöRNDAHL. KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .........

.
.
.
.

1921
1918
1928
1924
1950
1914
1900
1925
1906
1907
1938
1908
1914
1924
1912
1949

68
45
76
70
75
55
61
72
54

53
68
66
66
75
61
75
46
60
59
55
73
63
66
55
68
53
68
68
67
55

1897
1927
1920
1918
1932
1934
1910
1903
1968
1920
1944
1967
1939
1943
1904
54
1937
72
1911
32
43
1920
1912
29
1910
43
1930
48
1901 (24)62
1911
46
1938
75
1940
76
1923
65
1927
54
1929
54
1926
60

59

BLOM GREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ............ .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem ........... .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem .............. .
• BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ........................... .
• BORGLIN G, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm ................. .
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Asa ............................. .
BROCKNER TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås ..................... .
BUG LER. RONALD, Kamrer, Skövde ............................. .
BACKSTRöM. BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .................... .
BACK STRöM. GUNNAR. Åkeriägare, Vänersborg .................. .
BACK STRöM. TORSTEN, Åkeriägare, Vänersborg ................. .
CARLZEN. YNGVE. Id. Befallningsman, Vänersborg ................ .
*CEDERGREN. GöSTA. fd. Länsläkare, Linköping ................. .
*CEDERGREN. RAGNAR. Disponent, Båstad ...................... .
*CEDERGREN. STIG. Kanslichef, Gävle ........................... .
CEDEI~HOLM. AKE. Direktör, Uddevalla .......................... .
* CFGRELL. FLOE, Tjänsteman, Vänersborg ....................... .
COHSE. FOLK E. Expeditionsförman, Göteborg ..................... .
DAFGAI~D. BENGT, Arbetsledare, Trollhättan. ständig medlem ...... .
DAFGARD. GUNNAR Direktör, Källby ........................... .
[),\EGAl~ D. HENRY. Id. Köpman, Vänersborg ..................... .
• DAHL. LENNART, Bersingcnjör, Sandviken ....................... .
DAHLGREN. ARNE. Byråass., Vänersborg ......................... .
*DAHLIN. ERIK, Frisörmästare, Vänersborg ....................... .
DAHLLöF. AXEL. Aflarschef, Göteborg ........................... .
DAHLLÖF. MATS. Vänersborg ................................... .
DAHLGREN. HUGO, Mätningsingenjör. Vänersborg ................ .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg ............... .
DA VIDSSON. BENGT. Studerande, Vänersborg ..................... .
DAVIDSSON. BILT. Bankkamrer, Vänersborg ...................... .
DIDEROTH. FRNST. Id. Typograf. Vänersborg t .................. .
*DINNF.TZ. FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg. innehavare av

1912
54
1923
ss
1914
ss
1906
48
1888 (09)32
1919
54
1898
61
74
1928
1947
67
67
1932
1907
54
1902
70
190S
30
1907
30
1911
30
1913
ss
1916
49
1909
65
1939
50
67
1919
1903
53
1924
48
1918
ss
1896
30
1911
ss
1965
67
19il
53
1918
75
1957
71
1938
64
1893
52

21
73

[!,il fet s med at; ( 19721 ........................................ .

1895

DRF.VANDER, STIG, Ingenjor, Vänersborg ......................... .
d'ORCHIMONT, CURT. Id. Landsfogde, Vargön .................... .
EDHOLM ER. GUNNAR. Kapten, Vänersborg ...................... .
• EDLUND. HARRY, Målaremästare, Vänersborg ................... .
EDVARDSSON. GUNNAR. överskötare, Vänersborg ................ .
• EK. HARALD. Överstelöltnant, Näsbypark ........................ .
• EK. KNUT. Slöjdlärare, Vänersborg .............................. .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .......................... .
EKHOLM. GöRAN. Försäljningschef, Vänersborg ................... .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör. Vänersborg ....................... .
EKHOLM. SVEN, Köpman, Vänersborg ........................... .
EKMAN. LARS. Tekniker, Vänersborg ............................. .
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44
50
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EKSTEDT, THOMAS. studerande, Eslöv .......................... .
ELENSTIG. ELOF. Köpman, Vänersborg .......................... .
• ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .......................... .
ELMQVIST. SöREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .................
• ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall ................................
• ELOW, PER, fd. Bankkamrer. Vänersborg .........................
*JEMANUELSSON, 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, Dyltabruk, ständig medlem ......
ENGLUND. NILS TURE. Leg. läkare, Dyltabruk ....................
ERIKSSON, ALLAN, överpostiljon, Vänersborg .....................
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem ......
• ERICSSON, BROR. Bagaremästare, Vänersborg ....................
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*ERJKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .......................... .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .................... .
'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. PER OLOF. Inspektör Vänersborg ..................... .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg ................... .
ERIKSSON, ÅKE. Frisörmästare, Vänersborg ....................... .
ERLANDSSON. KURT, Ingenjör, Vänersborg ....................... .
ERLANSSON, SVEN Arkitekt SAR, Vänersborg
.................. .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ................... .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ...................... .
FAGERSTRöM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg ................ .
FALK, HARRY. Åkeriägare, Vänersborg ........................... .
FALK. ÅKE. Åkeriägare, Vänersborg
......................... .
F~STH. SIXTEN, Fotograf. Vänersborg ............................ .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg ........................ .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....................... .
*FORSS, ERIC, Tullforvaltare, Malmö ............................. .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ................................. .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg t ...... ·.·········
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ....................... .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ................. .
FRIBERG, SVEN-OLOV, sjukhusdirektör, Säter ................... .
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FRIBER G, ERIK, Tecknare, Trollhättan ........................... .
FRISK, KENT, Postiljon Vänersborg ...................... , ....... .
FRÄNDEGARD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .............. .
FRÄNDEGARD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .................... .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping ................ .
FRÄNDEGAR D. CARL-ERIK. överstelöjtnant. Täby ................ .
• FR ÖBERG,
GöST A,
Apotekare,
Vänersborg
innehavare
av
gillets medalj (1974) ........................................ ..
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ........................... .
F ÄLLING, HARRY, Televerkarbetare, Vänersborg ................... .
*GADDE, ELOF. Direktör, Vänersborg ............................ .
*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .................. .
•GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ....................... .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ............................... .
*GEM VIK, GöSTA. Intendent, Vällingby .......................... .
* GEMVIK, OLOF. Direktör. Näsbypark ............................ .
GILLBERG. GöST A. Köpman, Trollhättan ......................... .
GILLBERG. ÅKE. Förste expeditionsvakt, Vänersborg ............... .
*GLASSELL. LENNART, Typograf, Vänersborg ..................... .
GRANQVIST. ÅKE. Försäljare, Trollhättan ........................ .
GRAN STRöM. ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg t ............ .
*GRUNDBERG. HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av
gillets meda(i (]956) ......................................... .
GRöNBERG. MATTlAS. Civilingenjör, Åkersrunö .................. .
* GULLBRANTZ. SVEN. Murare, Vänersborg ....................... .
GULZ. LENNART. Fil. mag., Vänersborg .......................... .
*GULZ, THORSTEN. fd. Driftchef, Vänersborg,
innehavare av gillets medalj (1967) ................ .
* GUST AFSSON. EDVARD, stadsarkitekt, Ängelholm ............... .
GUST AFSSON. KENT. Mätningsbiträde, Vänersborg ................ .
GUSTAFSSON. PAUL. Verkstadsägare, Vänersborg ................. .
GUST AFSSON. SUNE. Bagaremästare, Vänersborg .................. .
GöTHBERG. INGVAR. Servicerådgivare, Vänersborg ................ .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg ............. .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed ........................... .
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed ......................... .
HAGBERG. JAN, Kalkylator, Kalmar .............................. .
*HAGBORG. ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg ................ .
HAG BORG, GöRAN. Revisor, Vänersborg, ständig medlem .......... .
•HAG BORG. TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem ... .
HAG LIND, STURE. Gymnastikdirektör, Skövde ..................... .
HAGSER HAKAN, Fösäljare, Vänersborg .......................... .
• HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg ................ .
HALLBER G, NILS, Ingenjör, Göteborg ............................ .
HALLINGBERG. OLOF. Tandläkare, Vänersborg ................... .
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*HALLONQVIST, UNO. Köpman. Vänersborg ...................... .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .............. .
HALLQVIST. ARNE. Adjunkt. Vänersborg ......................... .
HALLQVIST, KARL~ERIK, Vägarbetare, Vänersborg ................ .
• HALLQVIST. TAGE, Med. lic .. Vänersborg
.................... .
• HAMMARSTRöM. UNO. Kapten. Umeå, ständig medlem .......... .
•'IANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ...................... .
HANSSON, CHRISTER, Restaurangchef, Arvika Ständig medlem .... .
HARLITZ. ALVAR. Ingenjör. Vänersborg .......................... .
HARLITZ. GUNNAR. Sjöingenjör. Vänersborg ...................... .
HARLITZ. LENNART. Ingenjör. Vänersborg ........................ .
HARRING. RAGNAR. Rektor. Vänersborg ......................... .
* HASSELBERG. GöST A. Professor. Uppsala ....................... .
• HEDEN. ALLAN. Drätselassisten t. Vänersborg ..................... .
HEDEN. LASSE. Ingenjör. Borås .................................. .
HEDSTRöM. ARVID. Elektriker. Vänersborg ...................... .
HEDSTRöM. ERNST. f. Rektor. V.~nersborg ....................... .
HELLMAN. ANDERS. Vänersborg' ................................ .
• HELLMAN. EINAR. Glasmästare. Vänersborg ..................... .
HELLMAN. EVALD. Assistent, Uppsala ........................... .
HELLSTRöM. ARNE. Köpman. Vänersborg ........................ .
HELLSTRÖM. HAKAN. Studerande. Vänersborg ................... .
*HFLLSTRÖM. RAGNAR. Köpman. Vänersborg .................. .
HJELM. BERTIL. Maskinist. Vänersborg ........................... .
HJELM. HELGE, Teckningslärare, Vänersborg ...................... .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .......................... .
HOLM. ALLAN. Tjänsteman, Vänersborg t ........................ .
• HOLM. HERBERT. Förrådsman, Vänersborg ........... , .......... .
HORSTER. KNUT. Verkmästare, Vänersborg ....................... .
HURTIG. BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg ............. .
HURTIG. ERNST-MAGNUS. Elektriker. Vänersborg ................ .
HöG BERG. PER. Disponent, Uddevalla ........................... .
HöGBERG. THURE, Kyrkovaktmästare. Vänersborg ................ .
HöGZELL, LENNART. Företagsekonom, Nynäshamn ................ .
IDEBERG, BERTIL, Platschef. Vänersborg ......................... .
IDEBERG, GUNNAR. Aukt. revisor. Karlstad ...................... .
IDEBERG, TORE. Tandläkare, Vänersborg .. , .................... .
JACOBSSON. ARNE. Personalkonsulent, Trollhättan ................ .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ................. .
JACOBSSON. BENGT-ARNE, Byggnadssnickare. Vargön ............. .
JACOBSSON, SVEN-OLOF. Byggnadssnickare. Vänersborg ......... .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg ............................... .
JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ...................... .
JACOBSSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .. · · · · · .. · · · · · · · · · · ·. · · · · ·
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* JANSON. BENGT. Gruppchef. Göteborg .......................... .

1920

so

66
JANSON. LARS. Gymnastikdirektör. Falkenberg .................... . 1938
*JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Förste åldennan, innehavare av
gillets medalJ (1975) ........................................ . 1909 (30)49
58
JANSSON. SVEN. Vaktmästare, Vänersborg ........................ . 1926
54
JARHED. KARL Byggnadsarbetare, Vänersborg .................... . 1895
* JENNISCHE. BENGT. överläkare, Vänersborg ..................... .
1913
30
JENNISCHE. MA TS. Agronom, Falun, ständig medlem .............. .
1941
64
JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala, Ständig medlem ............... . 1943
64
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julila Ständig medlem .............. .
1947
64
* JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping ...................... .
1898
26
76
JOELSSON, LARS, studerande, Vänersborg ........................ . 1954
1927
76
JOELSSON, RUNE, Driftsmästare, Vänersborg ...................... .
68
JOHANSSON. ALLAN. Bagaremästare, Vänersborg .................. . 1914
59
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .................. . 1907
JOHANSSON. ARTUR, Försäljningschef. Vänersborg ................ . 1911
75
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem ..................... . 1959
76
JOHANSSON. EVERT. Transportledare, Vänersborg ................. . 1920
60
• JOHANSSON. GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan ........... . 1899
so
JOHANSSON. GUNNAR. Konditor, Vänersborg ..................... . 1933
66
JOHANSSON. GUNNAR. Typograf. Vänersborg ..................... . 1946
66
JOHANSSON. GUSTA V, Boktryckare, Vänersborg .................. . 1905
53
JOHANSSON. HARRY. Modellör, Kurnia .......................... . 1910
54
JOHANSSON. HARRY. Modellör, Vänersborg ...................... . 1907
60
JOHANSSON. HENRY. Bagare, Vänersborg ........................ . 1921
73
• JOHANSSON. HILMER. fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg 'f ......... . 1891
42
* JOHANSSON. HUGO, Inspektör, Bromma ........................ . 1908
44
JOHANSSON. INGEMAR, Konditor, Vänersborg ................. .'.. . 1928
65
JOHANSSON. INGVAR. Byggnadssnickare, Vänersborg .............. . 1918
ss
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ........................ . 1937
76
JOHANSSON. JOHN. Åkeriägare, Vänersborg ....................... . 1910
55
JOHANSSON. JOHN ERIK. Kommunalarbetare, Vänersborg ......... . 1923
66
JOHANSSON. KARL. Skofabriksarbetare, Vänersborg ............... . 1908
66
JOHANSSON. KARL·ERIK, Representant, Dals Rostock .............. . 1914
69
JOHANSSON. KARL· ERIK, Typograf, Vänersborg .................. . 1927
53
• JOHANSSON. KJELL. sjukvårdare. Vänersborg .................... . 1910
42
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem ................... . 1962
76
JOHANSSON,
JOHANSSON.
JOHANSSON,
JOHANSSON.
JOHANSSON,

MARTIN, studerande, Vänersborg ................... .
OLOF. lnstrumenttekniker, Vänersborg ............... .
ROLAND. Byggnadssnickare, Vänersborg ............. .
ROLF, Försäljningschef. Vänersborg .................. .
RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ................... .

JOHANSSON. STEN, fd. Motorf<irman, Vänersborg .................. .
JOHANSON. STURE, Redaktör, Farsta ........................... .
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1944
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76
59
53
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ss
57

JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ..................... .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .................. .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ................ .
JOHNSSON. FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ..................... .
JONSSON, BENGT R .. Docent, Solna .............................. .
*JONSSON. ERIK. Vänersborg ................................... .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .................................. .
JONSSON. HENRY, Förste poliskonstapel. Vänersborg ............... .
JONSSON. LARS. Vänersborg .................................... .
• JONSSON, OLOF. Köpman, Vänersborg .......................... .
JONSSON, SVEN. Vänersborg .................................... .
JOSEFSSON, GUNNAR. Tjänsteman, Vänersborg ................... .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg ................................ .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .................... .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv ............................... .
JA TBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ................. .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .......................... .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten ...................... .
CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg ................... .
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargön, ständig medlem ...................................................... .
• CARLSSON. ELOF. fd. Direktör, Ljungskil e, ständig medlem ........ .
CARLSSON, ERIC. Lagerchef, Vänersborg ......................... .
KARLSSON, RADAR, Kommunalråd. Vänersborg .................. .
CARLSSON. HERBERT, Konstnär. Åre ............................ .
*KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg ...................... .
CARLSSON. INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg ...................... .
CARLSON, INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg ..................... .
*CARLSSON, CARL ANDERS, fel. 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, AKE, Snickare, Vänersborg ........................... .
CARLSTRÖM, ERIK. Representant, Hammarö .................... .
KARNEUS. RAGNAR. Disponent, Vänersborg ...................... .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg ...................... .
* KIHLSTRöM. LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .............. .
KIHLSTRÖM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......... .
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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. GöSTA. Kamrer, Vänersborg ............................ .
KORSE. YNGVE. Ingenjör, Västerås .............................. .
CORNELIUSSON, HJALMAR. Ingenjör, Bengtstors ................. .
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .......... .
LANDBERG. BERTIL. Advokat, Vänersborg t ..................... .
LAN EV ALL. OLOF. Försäljningschef, Spånga ....................... .
LARSSON, ANDERS. Vänersborg. ständig medlem .................. .
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• LARSSON. AXEL. fel. Köpman. Vänersborg, innehavare av gillets
meda(i 11969) ............................................. . 1890
LARSSON. BO. Verkmästare, Borås .............................. . 1922
LARSSON. ERIK. Linjef<irman, Dals-Rostock t .................... . 1908
LARSSON, FRANK, sjukvårdare, Vänersborg ....................... . 1910
LARSSON, GOTTFRID. fd. Hemmansägare, Vänersborg ............. . 1896
LARSSON, GöSTA. Civilingenjör, Lyckeby, ständig medlem .......... . 1936
LARSSON, GöTE, Postiljon, Göteborg ............................ .. 1944
LARSSON, HARRY. Bilmekaniker. Vänersborg ..................... . 1913
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ........................... .
LARSSON, HERBERT. Riksdagsman. Vänersborg ................... .
LARSSON. JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .................... .
LARSSON. LARS. Kamrer. Göteborg ........................... .
LARSSON. LARS, Elektriker. Trollhättan .......................... .
LARSSON. RAGNAR. Kommunalarbetare, Vänersborg .............. .
LARSSON. ROLF. Underinspektor. Skärholmen ..................... .
LARSSON. STIG. Direktör. Vänersborg. Gilleskrivare ................ .
LARSSON, SVEN. Butiksbiträde. Vänersborg ....................... .
LARSSON. SVEN. Mejerist. Vänersborg ............................ .
LARSSON. TORSTEN. Brukstjänsteman. Vänersborg ................ .
*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg ..................... .
LINDH. ERIK. Köpman. Vänersborg .............................. .
LIND, HAKAN, Jur.kand., Frändefors ............................. .
LIND. LARS. Civilingenjör, Floda ................................. .
LINDH. LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .................... .
LIND, OLOF. Butiksfcireståndare, Vänersborg ....................... .
• LIND. OLOV, Civilingenjör. Kristianstad .......................... .
*LIND, SVEN. Direktör. Vänersborg. KrO'nikO'r, Innehavare av gillets
medalj (1976) ................................................... .
LINDBERG. ANDERS. Adjunkt, Vänersborg ....................... .
• LINDBERG, AXEL. Köpman, Vänersborg ......................... .
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LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .......... .
LINDBERG. BERTIL. Verkstadsarbetare, Vänersborg ................ .
*LINDBERG. GEORGE, fel. Organisationschef, Malmö .............. .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ................. .
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ÅBERG. GERT-OLOF . .Studerande. Vänersborg ..................... .
ÅBERG. GUNNAR. Assistent. Vänersborg .......................... .
ÅBERG. SVEN OLOF, Tjänsteman. Vänersborg ..................... .
ÅGREN. TORSTEN, Brukstjänsteman. Vänersborg .................. .
•ÅKESSON. NILS-ERIK. överstelöjtnant. Halmstad ................. .
• ASTRöM. HELGE. tö. Poliskommissarie. Vänersborg ............... .
ASTRöM. W ALDEMAR. stadsombudsman. Vänersborg ............. .
öSTERHOLM. LAGE. Mätningstekniker. Vänersborg ................ .
öSTLING. HARRY. Verkstadsarbetare. Vänersborg ................. .

1950

1917
1950
1913
1900
1920
1958
1930
1923
1903
1922
1902
1912
1933
1920

74
64
64
58

ss
ss
74
75
61
69
46
42
74
72

74

Antal medlemmar under året: 674.
• tilldl'lad 25-iirstccknct.

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
ThernquisJ Sundsgatan 12 462 00 Vänersborg
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NY A MEDLEMMAR 1976-77
KARLSSON, LARS OLOF, Stud., Vänersborg ...................... .
SJöö, CARL-GöRAN, Snickare, Vänersborg ....................... .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ......................... .
KARLSSON, LEIF, Försäljare, Vänersborg ......................... .
ABERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Vänersborg ......... .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .......................... .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg ........................ .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund ....
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ................................ .
KIHLSTRöM, PER, Köpman, Malmö ............................. .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .................. .
BLOM GREN, LARS, Elevhemsforeståndare, Vänersborg .............. .
BLOM GREN, HANS, stenhuggare, Vänersborg .....
BLOMGREN, MATS, Vänersborg ................................. .
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg ..
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala ............................. .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg .............................. .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg
PAMSTRöM, ALLAN, Lärare, V: a Frölunda ständig medlem
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm . Ständig medlem ....... .
NASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ............................. .
BERG ER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .................. .
BERG ER, MAX, Vänersborg ständig medlem ...................... .
BERG ER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .................. .
HÄGNEFORS, ERNST, överstelöjtnant, Uddevalla .................. .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult ............................... .
LARSSON, AKE, Svarvare, Trollhättan .............
HöG BERG, STIG, Ingenjör, Onsala ............................... .
JOACHIMSSON, ERLING, Stud., Vänersborg ...................... .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg ..............
FOCK, KARL-GöRAN, Stud., Göteborg .......................... ..
T AND R UP, PETER, Tjänsteman, Vänersborg ..............
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ................. .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Angered .................... .
BJÖRNBERG, HAKAN, Fil.kand., Vänersborg ...................... .
SJÖSTRöM, JAN, Köpman, Vänersborg ........................... .
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .................. .
EKSTRÖM, ARTHUR, Vänersborg ................................ .
ERICSON, GöRAN, Fritidschef, Vänersborg ........................ .
BLOM GREN, SVEN, Fil.dr., Vänersborg .......
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg ...................... .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .................. .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .......................... .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg ........... .
o ••••••••••••••••••••••••••••
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o
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1957
1957
1940
1948
1943
1934
1922
1920
1956
1928
1975
1941
1943
1960
1943
1920
1973
1976
1933
1947
1945
1967
1970
1974
1921
1939
1944
1944
1950
1904
1953
1954
1915
1953
1954
1930
1937
1908
1927
1908
1914
1930
1939
1919

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

VÄNERSBORGS SöNERS GILLE 1977.

Styrelse.
JANSON, OLOV, Kamrer, Förste ålderman, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1962.
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974.
THERNQUIST. OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassafogde 1%4.
LIND, SVEN, Direktör, Krönikör 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.
W AHLIN, CARL- VIKING, Köpman, Bisittare 1972.
RA NER, LENNART, Köpman, Ersättare J 968.
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Ersättare 1974.

Beredningsnämn d.
GILLESKRIV AREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
THERNQUIST, KJELL, Revisor.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare-.
HAGBORG, GöRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
ROLF JACOBSSON, Kamrer.

Årsskriftsnämn d.
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare.
LIND, SVEN, Direktör.
SAHLIN, STEN, Direktör.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare.

Räkenskapsgranskare.
BJöRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör.
AHLIN, GöRAN, Ingenjör, Ersättare.
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ALDERDOMSHEM 1977.
Styrelse.
JANSON, 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 !9!>6.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.
W AHLIN, CARL- VIKING, Köpman, Ledamot 1972.

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

Revisorer.
BJöRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör.

AHLIN, GöRAN, Ingenjör, Suppleant.

GILLETS ÅLDERMÄN.
stadskassören Ferdinand Hallberg
grosshandlaren Edwin Andersson
f.d. fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
borgmästaren Bertel Hallberg
landskamreraren Gunnar Hjort
länspolischefen Erik Sahlin
kamreraren Olov Jansson

1905- 1920,
1921 - 1935,
1936- 1941,
1942- 1953,
1954- 1964,
1964- 1973 och
1973-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande, detta år infördes beteckningen förste
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1977.
Styrelse.
ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
HELLMAN, KARIN, Fru, Första gilleskrivare.
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna.

ROSLIND, BIRGIT, Fru, Ersättare.
CARLSSON, BRITA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd;
ÖBERG, ALVA, Fru.
ROSLIN, GUNHILD, Fru.
NILSSON, GERD, Fru.
CARLSSON, BRITA, Fru.
SVANBERG, ANITA, Fru.

OSTERMAN, ANNA LISA, Fru, Ersättare.
BLOMGREN, INGRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
ÖBERG, ALVA, Fru.

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

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

271 medlemmar, varav 3 ständiga, 3 hedersledamöter.
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ARETS BANKSERVICE-NYHET
PENGAR PA MINUTEN.
FEM MINIBANKER l VÄNERSBORG?

~Sparbanken
i Vänersborg

Detharsina
fördelar

PKbanken
ligger bra till.
KUNGSGA TAN 9 -

PK BANKEN

VÄNERSBORG

Tel. 0521-158 90, l 03 94, l 01 72

Ingen rök utan eld
Ingen eld utan försäkring
l

1,_
LÄNsFÖRSÄKRINGAR
Iii
ÄLVSBORG

Box 107

462 01 Vänersborg l

Tel. 0521/160 40

Sparsamma gillebröder
slösar i

SKARABOBGSBANKEN
Se bilen
somvaldes
o
till
Arets bil!
Titta narrnare pa Årets Bil hos oss och
ha m ta Teknikens Världs och Vi Bilägares
testrapporter.

Simca
Combl.
Coupe"

Bilhuset med service över h(' la landf•t.

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

•

segelmakare, Riggare o. Varv
ger oss sitt förtroende när de köper:

POL YANT
UROS
WARGIA

segelduk
tågvirke
rattstyrningar

HOTELL GILLET
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllli!llllllllllllilllllllllli
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus
Edsgatan 53

LUGNT, TRlVSAMT MED GODA BÄDDAR
Humana priser

Tel. 105 89

VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Tel. 126 47 -

112 25

Vi utför under ansvar alla slag av
MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader

Reparationer

•••
Försäljer:
F ÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m. m.

Ea

BlD

Vänersborg

FASTA PRISER
på vvs . . service

ring 110 85

Säj bara

YNGVES
det räcker
om radio eller TV krånglar -

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311

••

MALMSTROMS
ur guld • vänersborg

e/1llt i 13roderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.
Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7
Vänersborg

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Telefon 105 60
Filialer:

Kök
Bostad H. Fock
,
E. Fock

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk
SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER

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

GIAB

GRANSTRöMs INSTALLATIONS AB
HOLMÄNGENs INDUSTRIOMRADE
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

Kung,sgatan 27, Vänersborg, tet 60010

HANDLA BEKVÄMT -

HANDLA BILLIGT

Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos

PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 109 44
Duellvägen 8, Vänersborg

c{;l(eslaurang
c!};.;murar/ogen
Kungsgatan 23
Vänersborg

0521/100 17

Hotell Gästis, Hunnebostrand

•

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

S.tor sortering

Kom in och upplev Volvo
VOLVO

'W'ejrots
Vänersborg

Trollhättan

TILLVERKNING OCH
Fasadpersienner
Markiser
Terasstak
Mörkläggningsanordningar
Mellanglaspersienner
Frihängande persienner

Kontor:
}
Utställning
Fabrik:

MeDernd

FöRSÄLJNING AV:
vev, motor
band, motor
vev, motor
vev, kulkedja, motor
lina, kulkedja
vev, motor

Nygatan 102
462

oo Vänersborg

TEL: 0621/13110, 612 39

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

Vi har alla redskapen

Edsgatan 37
Vänersborg

Till Er
som tänker
BYGGA NYTT
BYGGA OM
BYGGA TILL
REPARERA
ÄNDRA
Besök vår brädgård -

Tel. 117 24

FASTIGHIETEN, VILLAN,
LÄGENHETEN, SOMMARSTUGAN, KÖKET, HOBBYRUMMET, GARAGET,
GILLESSTUGAN, BASTUN

VI HAR

RÄTT PRODUKT
RÄTT SERVICE
RÄTT PRIS
se vår utställning!

§§~§§§~§~§§§~~~~§~§§§§

W DALBO BYGGVAROR AB

~§~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

östra Vägen 24, Vänersborg, Tel. 0521-600 90

GILLEBRODERN
EKIPERAR SIG BA.ST HOS

GILLBERGs
TOBAKSHANDEL EFTR.
Lage & l n ger Nyberg

Det mesta
av det bästa

i branschen
Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst

Ronsonservice
Pipservice

8

LöPANDE BOKföRING

8

BOKSLUT och DEKlARATIONER

8

BOLAGS- och S.KATTEFRAGOR

8

REVISION

8

ALLMÄN EKONOMIS·K RADGIVNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrån
KJELL THERNQUIST
Tel. 0521 /608 55

GöRAN HAGBORG

Tel. 0521 l 603 90

SöDERGATAN 2

VÄNERSBORG

Allt i TE EL

AB TEN

RE ST RPS
TE EL

Tel. 11011 -

16550.

462 01 Vänersborg

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

uno
l
1

i bilen
-bi~ " ste mi o
På alla UNO-X-sh:aticmer:

CASTROL

med "flytande wollram"

HANDELSBOLAGET S. E. HANSSON
O. Vägen

Vänersborg

Tei.0521/179 70

ROLF JACOBSSONS
RE DOV l SN l NGSBYRA
VANERSBORG
ADM. UPPDRAG
BOKSLUT
DEKLARATIONER
REDOVISNING
REVISION

1-

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

.t

~t) ds~o

'-;) [~

a

te e

Vänersborg

Rekommenderas !

SMAKFULL T
MODEMEDVETET
i kläder från

Kungsgatan 7

Tel. 100 86

Alltid till Eder tjänst
med goda varor

Lyckans Livs
Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg

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

Tel. 613 50

Tel. 172 16

L

SPARKOll

/vars Korv
TORGET

VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR
från

Malmö Wienerkorvfabriks AB

Enavelefyra
i nya familien
Volkswagen.

Polo. Den nya Folkan!
Den bensinsnålaste medlemmen i den körglada
Volkswagenfamiljen-pigg och ekonomisk, säker och
rolig att köra. Utmärkt väghållning, rejält rymlig
(kombilösning!), sköna stolor och tyst gång för fin långfärdskomfort. Provkör pigga Polo hos oss!

§UNDIN
l
l B l LR R
SCANIA

Il

B

VOLKSWAGEN

.javisst,
läser vi

Andersson, Larsson & Co
V ANERSBORG -

Telefon 106 69, 112 69

TRÄVAROR

HYVLERI

Byggnadsmaterial
Papp, Spik, Masonite m. m.

Snickerifabrik
för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

Hamngatan 7

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllllllill!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Modernt

Tel. 138 50 -

138 51 växel

J(omfortabelt

PRESENTAFFA.REN i CENTRUM
Tel. 184 85

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29

Vänersborg

REKOMMENDERAs

Tel. 101 76

Thernquists
Blomsterhandel Eftr.

er

interflora

&q d~t mrlJJiommor/
b

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

Vid behov av ELDNINGSOLJOR ring
Bertil Johansson, 0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor AB
lilla Botered, 462 00 Vänersborg

När det gäller
golv att si i ta pålita på

Helt ny dieselmotor.
Peugeot 504 Sedan har en helt ny
dieselmotor. Den är större: 2,3liter.
Den är starkare: 70 hk DIN. Den
är snålare: 0,86liter per mil, DIN.
Och den är tryggare: med en helt
ny motorgaranti. Accelerationen
från O- 100 går på cirka 20 sekunder, och toppfarten är högre än
tidigare. Kom hit och provkör
Peugeot 504 Sedan Diesel. Då kan vi
också berätta om den nya motorgarantin: 2 år eller 15.000 mil! Välkommen hit!

Diesel26

Tenggrenstorpsvägen 1O
Tfn 0521-13 840 Vånersborg
Repr. i Mellerud: Bil & Motor, Magasinsgatan 7
tel. 0530/115 85, 119 85

Tryckeriet med resurser
BOKTRYCK
OFFSErTRYCK
FOTOSÄTTNING
REPROAVDELNING
C. W. Carlssons Boktryckeri AB
KYRKOGATAN 21 BOX !l4 462GI

VÄNERSBORG l TEL 0521/IOBI

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 ANERSBORG

Edsgatan 12 B -

Tel. 102 26

Tel. 101 10

FÖRSTl(LASSIGA
OCH

VA.LSMAKANDE
l( OND/TORIVAROR

GRANITFIRMAN

SISanman
&
.....___,.
~1omgren
VÄNERSBORG
·------

1-GRAVVARDAR
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 052~910 52
Ladugårdsbyn - 461 00 TrollhäHan

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

AHLINS
TRAFIKSKOLA
GöRAN AHLIN
Tel. 103 66

Handelsaktiebolaget

wuco
VÄNERSBORG
Importör
~Fordonsartikl.
~Fritids-

- Husvagnsartikl.

och Hobbymaskiner

Vånersborgs
Bokhandels AB
Etablerad 1832

~
Sv<N'""

'

BOKHANDLAR f
rORENINGEN

Böcker, papper, leksaker, skriv- och
räknemaskiner.
Specialite:
Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET

PAlcolor 846
Tradlost manovrerbar 26"
farg-TV med touchkontroller Totalmodul1serad

Med fjarrkontrollen manavreras till och fran. targ. ljus.
lJud. programvaxlmg

Färg-TV:n du inte
behöver lämna in
på reparation.

B tidrorets storlek 26" m
l1ne
Elektronisk kanalvallare
med B touchkontroller
Lysande Siffra visar m kopplat program.
stor framatnktad hagtalare
SkJulreglage for lJusstyrka
kontrast fargmattnad
klangfarg och ljudstyrka
Beredskapslage for att f a
b1ld och lJud d1rekt
Utrustad for anslutnmg till
TV-kassett och TV-skivspelare
Bensta!lnmg pa hJul medfol)er
Farger Valnat. pallsander
Matt 73x51x45cm

0000
0000

~!;

sATT FA.RG

PA

TILLVARON MED

TAPETER o.FA.RGER
FRAN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21

VÄNERSBORG

TEL. 11102

