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Andra avsnittet: Drottninggatan

Efter branden 1834 och den stadsplan som då kom att gälla vid återuppbyggnaden av staden kom den brandgata, som här skildras, att bli
ett naturligt centrum för det nya Vänersborg. Kungs- och Drottninggatorna blev följaktligen de två viktigaste huvudgatorna. Liksom utefter
Kungsgatan kom de nya husen längs Drottninggatan att innehålla såväl
en lång rad stora handelshus som inrättningar och institutioner.
Onsdagen 25 maj 1870 kom att för såväl västra delen av Drottniggatan
som för staden i övrigt att bli en skräckupplevelse då 1834 års katastrof
var hotande nära att upprepas. Eld utbröt vid hamnen och elden kastade sig med raseri från hus till hus och tidvis syntes staden ånyo vara sin
fullständiga undergång nära.
Klockan tre denna dag utbröt eld i en stallbyggnad tillhörande kongl.
sekreteraren Fries gård (Strömerska huset) och till all olycka blåste en
väst - sydvästlig storm som väsentligt kom att bidraga till eldsvådans
svåra omfattning. Sprutan nummer två (staden hade ett antal manuella
sprutor som var utplacerade i staden) var nästan omedelbart på plats efter larmskotten och sattes igång av frivilliga brandkåren samtidigt som
all övrig brandkårsutrustning skaffades till platsen. Hotande nära den
brinnande uthuslängan låg ett trevånings magasin vid hamnen som skulle bli en förbindelse mot bl.a. Blueherska bryggeriet. Man såg efter ett
tag möjligheten att begränsa elden till det antända huset men plötsligt
förde den starka vinden med sig gnistor och till allmän bestörtning fick
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Drottninggatans västligaste del, som den tedde sig innemot förra seklets slut och sedan
man byggt upp husen efter den svåra branden i maj 1870. Denna eldsolycka drabbade,
med undantag av strömerska huset, fastigheterna från hamnen t. o. m. Rådbergska huset,
som klarade sig med taket avbränt. Gamla apotekshuset, närmast på bilden var det första
som klarade sig undan helt och hållet. Foto K & A. Wikner.

man se Strömbergska huset (Drottninggatan 4) antänt och huset intill
det s.k. Appelbergska och till stor fasa fick de tillstädeskomna vänersborgarna se elden fara över Residensgatan till Skarinska huset (Drottninggatan 8). Tidning för Wenersborgs stad och län skrev"-- -När på
sådant sätt antalet brinnande hus ständigt ökades och hela denna stadsdel hotades af ödeläggelse, ansåg grefve Sparre, hvilken var närvarande
och ledde släckningsarbetena med den honom egna energin och uthålligheten, att tiden vore inne att skaffa förstärkning från andra håll. Sålunda afsändes telegram om extra tåg till Grunnebohed,der Westgöta Dals
regementes befäl och rekryter nu hafva vapenöfning, med anhållan om
manskap till biträde vid släckningsarbetet. Vid telegrammets ankomst
till Grunnebo försiggick derstädes uppvisning för general Leuhusen,
och med hans begifvande beordrades 300 man att genast resa hit h varvid
samtlige officerare och underofficerare med följde. Förstärkningarne in-
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träffade här kl. Y1S och som det syntes just i den afgörande stunden, ty
redan hade elden, hvars hejdande blifvit i mån af dess spridning alltmer
omöjligt i den starka stormen och den befintliga tillgången på arbetskrafter och brandredskap, osläckligt bemäktigat sig de redan nämnda
husen, Hedmanska (vid hamnen), Strömbergska och Skarinska utan
äfven--- Appelbergska och Orupska 1 tvåvåningshusen, förutom alla de
till dessa hörande ganska talrika uthusbyggnaderna med deras rikliga
tillgång på brännämne hvarjemte taket på det närmast intill Orupska
gården liggande Rådbergska 2 stenhuset var svårt angripet---."
Faran var följaktligen stor och överhängande huruvida man skulle kunna rädda staden. "- - - Med det unga befälet i spetsen och öfverst på takåsarne störtade sig en hel del manskap öfver de närmast intill elden belägna husen, för att med yxor och eldsläckningsredskap mota den väldige härjaren under det andra afdelningar skötte sprutorna och vattenlangningen - - - Segern vanns också på denna vådliga punkt; den nämnda försvarslinjen blef här gränsen för den härjande fiendens framfart.
Under det detta tilldrog sig på Cederskogska och Rådbergska gårdame
hade emellertid extratåget från Uddevalla anlänt med en afdelning af
denna stads frivilliga brandkår med 2:ne sprutor och ett förträffligt vattenuppfordringsverk. Arbetet - - - fick nu förnyad fart. På sådant sätt
räddades åtminstone landssekreteraren Almqvists hus, hvilket starkt
hotades med antändning. - - -"
Man började nu ana slutet av denna olycka men dessvärre blossade elden upp ånyo. Denna gång var det det i början hotade hamnmagasinet
som antändes i kroppås och taklist. Detta var så mycket allvarligare som
man dragit bort brandredskapen därifrån till andra till synes mer hotade
byggnader. Emellertid kom hjälp från oväntat håll. Ångbåten Mariestad under befäl av kapten Sjöberg var på ingående mot Vänersborgs
hamn och hade på stort avstånd varsnat den olycka som pågick. Knappt
hade Mariestad angjort hamnen förrän kapten Sjöberg lät sitt manskap
göra en plankbrygga till det höga hamnmagasinets översta glugg med
vilken upplangades till översta loftet så att elden släcktes. Sedan den raska besättningen avvärjt faran vid hamnen förskaffade man sig snabbt
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Drottninggatan 10, Sparbankens nuv. tomt
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Drottninggatan 12, Tempos nuv. fastighet.
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Vänersborgs frivilliga brandkår håller övning på stadens torg någon gång vid 1860-talets
slut. Längst t. v. syns gaveln på Appetbergska huset, hörnet Drottninggatan - Residensgatan. Därpå följer Skarinska huset, Drottninggatan 8 och Orupska huset, Drottninggatan
10. Dessa husförstördes i grund vid branden 25 maj 1870. Längst t. h. Rådbergska huset,
som fick taket avbrättt, men i övrigt klarade sig. Det revs 1959 för att lämna plats för
EPA, nuv. Tempo.

till Rådbergska huset vilket jämte det intilliggande apoteket i hörnet
Edsgatan-Drottninggatanvar starkt hotade. Man medförde båtens segel
vilket fästes över apotekshusets gavel som brandsegel av styrmannen
Mebius som klättrat upp på översta kroppåsen på denna fastighet och
besprutade därifrån Rådbergska huset tills elden där fullständigt
släckts. Stor oreda utbröt naturligtvis på flera håll när man varseblev
den hotande eldens omfattning. "- - -När elden angripit Skarinska huset, fattades alla i denna rote boende af förskräckelse och en hemsk
flyttning begynte. Torget, residensgården och vestra plantaget fylldes af
kläder och husgerådssaker, under det varulagren buros åt skilda hus.
Om anblicken häraf var nedslående, så var det deremot så mycket mer
glädjande att se stadens elegantaste damer, tjenstemen vid kansliet, skolan o.s.v. och den studerande ungdomen blanda sig med soldaterna och
något arbetsfolk för att fylla vattenlangningskedjan. Vi sade något arbetsfolk, ty vi måste tillstå, att en alltför stor del arbetsföra och åtmin-

6

stone i någon mån vid kroppsarbete vana personer af båda könen med
händerna i fickorna eller armarna i kors åskådade förstörelsen och arbetet att hämma den. -- -Enda sättet at afhjelpa dylika missförhållanden
för framtiden synes vara det, att man ordentligen organiserar och aflönar en serskilt vattenlangningskår, efter som man icke kan räkna på tillräckligt många frivilliga armar. - - -"
I rykande ruiner låg hela Drottninggatan från hamnen (förutom Strömmerska huset då ägt av herr Fries) upp till och med nuvarande sparbankstomten, Drottninggatan 10, jämte att Drottninggatan 12 skadats.
Dessutom hade ett stort antal ekonomibyggnader inne på gårdarna,
ganska långt in i kvarteren brunnit ned. Trots försäkringar hade flertalet drabbade orsakats svåra förluster. Dessutom annonserades flitigt under lång tid därefter efter mer eller minder värdefulla föremål, som stulits ur de brinnande husen och intilliggande fastigheter som man måste
evakuera. Vid den efterföljande rannsakningen om hur branden uppstått kunde man inte komma fram till någon förklaring till hur det hela
börjat. Ett vittne hade dock observerat en okänd man som, strax innan
elden upptäcktes, kommit berusad och med pipa i munnen, ut ur den
stallänga där man först varsnat bra12den. En slutsats som man drog av
detta svåra tillbud var att man nu hade verklig nytta av att en bred
brandgata lagts ut tvärs genom staden.
Drottninggatan 2. Strömmerska huset.

Som pendang till det stora huset Kungsgatan l, vilket uppfördes av
handlanden Carl Adolf Malm byggde handlanden Spaak på 1840-talet
det stora tegelhuset Drottninggatan 2, vilket i senare tid gick under namnet Strömmerska huset. Båda dessa hus var av ovanlig storlek och arkitektoniska kvaliteter för att vara i en såpass liten stad som Vänersborg.
Dessutom uppfördes de med likartad arkitektur och för att med Residenset utgöra en arkitektonisk enhet mot hamnen. Detta med medvetet
genomförda arkitetkturplatser är en företeelse som redan under barockens stadsplanering började bli vanligt i de stora städerna, medan ett sådant genomfört program torde vara unikt för en småstad som Vänersborg.
Vid 1850-telets början inköptes det av kongl. sekreteraren Fries. När
A.F. Strömmers 1870 blev antagen som ny källarmästare på stadshotellet förvärvade han fastigheten, vari han inredde hotell och restaurang.
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A.F. Strömmers (f. 1883 d. 1910) var en
driftig källarmästare. Han arrenderade
stadshotellet och Kasens utvärdshus, anlade utvärdshuset Strömsborg och drev
hotell och restaurang i Srömmerska
(f.d.Spanska) huset. Drottninggatan 2
vid Fisktorget.

Redan tidigare hade det dock funnits krogrörelse. Wenersborgs Bayerska Bryggeri-Bolag drev sedan
1859 krog där i ett särskilt för ändamålet inrett rum samt hade minuthandel med öl. Detta magasin
började sin verksamhet julaftonen
1859 och hölls sedan öppet varje
söckendag och förestods av handlande Carl Friberg. Vid minuthandel kostade helbutelj öl 8 skilling
eller 2 riksdaler riksmynt dussinet
och för halvbutelj var priset 4Yz
skilling per styck och l riksdaler
12Yz öre per dussin. Vid servering
fick man punga ut med 9 skilling
för helbutelj och 5 skilling för
halvbutelj öl. Om så önskades
kunde man till en början också få
fat om 60 kannor levererat kostnadsfritt hem.

Drottninggatan 4. Strömbergska huset.
I nordöstra hörnet Hamngatan - Drottninggatan låg fram till 1870 det
så kallade Strömbergska huset, där en lång rad olika verksamhetsgrenar
kom att inrymms. Det ägdes av landssekreteraren Carl Adolf Strömberg, som avled 11 november 1859 i en ålder av 72 år, varefter fastigheten innehades av hans arvingar fram till dess huset brann i maj 1870 (se
ovan). Redan på 1850-talet öppnad~ Theodor Nordgren konditori och
bageri här såsom en av de tidiga efterföljarna till stadens förste konditor
C. R. Bruhn, som tidigare omnämnts. Den sötsaksälskande kundkretsen
frestades med briljanta och välsmakande konfektyrer, goda bakelser,
the- och kaffebröd.
Torsdagen 3 oktober 1867 flyttade så Anna Brita Edström över Stads-
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källaren från Malmska (Nordströmska, Paalzowska) huset, Kungsgatan
l till Strömbergska huset. Det nya etablissementet fick goda vitsord av
lokalpressen, som fredagen 4 oktober skriver: "- - - och igår afton var
lokalen fylld af kunder, som funno sig väl i den propra våningen.--Någon utskänkning åt de lägre klasserna kommer icke vidare hos restauratrisen att ega rum och mamsell Edström lärer säkert komma att göra goda affärer i denna lokal, helst om hon välvilligt lyssnar till den allmänna önskan att den der femtioöresskatten på punchen faller bort. -- " Redan den l december samma år ordnades där en socitetsbal. Den
började kl. 7 om aftonen och biljetterna kostade 1,50 för herrar och l
riksdaler för damer. Inkomsten var avsedd att tillfalla
skarpskyttemusikens kassa. Över huvud taget var det ofta Socitetsbaler
ordnades i staden för välgörande ändamål av vitt skilda slag, för att
skaffa medel där ej det allmänna bisträckte med medel. Under denna tid
hörde det till god sed att fira minnet av Karl XII, vilket ävenledes skedde hos mamsell Edström på Stadskällaren. Den 30 november 1868 anordnades en särskild stor fest då lokalen var anordnad å la Tivoli. Dagens särskilda betydelse låg deri att just detta datum avtäcktes J .P. Molins Karl XII -staty i Kungsträdgården i Stockholm på 150-årsdagen av
konungens död vid Fredrikstens fästning. Även på gästgivaregården hote! Victoria hölls en Karl XII-fest i dess salong som för tillfället eklärerades och pryddes med en transparang så att den hugade publiken kunde
"- - - dagen till ära, samlas för att gemensamt tömma ett glas för hjelten.- - -"
I och med det nya stadshusets invigning i oktober 1869 var stadskällarens saga all. Utskänkningsrätten upphörde och portarna slogs igen efter den auktion på ställets inventarier som ägde rum onsdagen 29 och
torsdagen 30 september 1869 då bl.a. 300 lod silver, nysilver (en produkt
som börjar dyka upp mer allmänt vid denna tid) koppar, mässing,
möbler av allehanda slag, ett Malmsjö fortepiano, glas, porslin, l jernspis m.m. Den med stadens restaurationer och utskänkning sedan 1850talet förknippade Anna Britta Edström flyttade till ett hus vid Kyrkogatan där hon drev mjölkhandel och försäljning av sylter, rökt kött, saltgurkor m.m. Under 1870 kom hon dessutom att återgå till sitt gamla
värv genom att arrendera Kasens utvärdshus, men tyvärr slutade detta
med konkursauktion året därpå då också hennes fastigheter n:ris 252254 i kvarteret Liljan vid Södergatan gick under klubban.
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En annan verksamhet som under 1860-talet drevs i Strömbergska huset var Ida Ejsermans hatt- och modehandeL Förutom att hon höll ett
stort lager av hattar, blommor, broderade kragar och manchetter,
Grepyr- och Clienyspetsar, slöjor, skärp och skärpspännen tog hon
emot hattar till blekning, färgning och modernisering. Vänersborgsdamerna bör ha varit mycket modemedvetna och goda kunder ty jämte
den Ejsermanska modehandeln förekom ett flertal andra firmor i branchen. I november 1867 flyttade Ida Ejserman sin modehandel till fabrikör Landqvists hus vid Drottninggatn 30. Den lades ned 1888.
Sedan mamsell Edström slutat sin verksamhet flyttade Charlotta
Olsson sin nykterhetsvärdshusrörelse från Magnussonska till Strömbergska huset i oktober 1869. Dagligen serverade hon där mat, kaffe,
vin och maltdrycker samt kalla sexor. Dessutom kunde man erhålla
middagsspisning per månad till billigt pris. Längre fram annonserade

Marknad i Vänersborg någon gång på 1860-talet med Drottninggatan 12, 14 (gamla apoteket) och 16 i bakgrunden. Bilden är en av de äldsta fotografierna på marknadsliv i staden.
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också förre källarmästaren på gästgivaregården att han höll rum för resande i samma fastighet jemte tillåten restauration. Stall och vagnsrum
för hästar och åkdon stod likaledes till gästernas förfogande. Såväl
Charlotta Olson som O.C. Gjötberg fick se sina respektive verksamheter få ett snart och abrupt slut genom den stora branden i maj 1870, som
i grund förstörde fastigheten.
Den avbrända tomten inköptes i januari 1872 av handlanden August
Hedman som uppförde det ännu kvarstående huset. Nybygget synes ha
verkställts med stor skyndsamhet ty redan i slutet av september samma
år öppnade Emil Johansson garnbod i det nya huset. Förutom att tillhandahålla ett välsorterat garnlager åtog sig herr Johansson alla till
färgeriyrket hörande arbeten. Till de nya hyresgästerna som tog lokaler
i besittning hos handlare Hedman hörde också stadens stadsfogdekontor som averterade sin nya adress 5 november 1872.
I huset kom också Arvid Ungers bosättningsmagasin att inrymmas.
Denna affär hade tidigare inrymts i fru Caullwines hus, Drottninggatan
16, hörnhuset mittför gamla apoteket, och därefter i en lokal vid Kungsgatan vid torget.
I ett julhandelsreportage i december 1875 skriver Tidning för Wenersborgs stad och län följande om affären: "- - - Ensamt i sitt slag är hr Arvid Ungers bosättningsmagasin, sedan något år tillbaka uti hr Hedmanshus vid Drottninggatan midt emot residenset. Den tillförne för ett
så mångfaldigt lager väl trånga lokalen har i höst blifvit tillökt med ett
par inre rum, genom hvilken utvidgning möjlighet har beredts till ett både prydligt och fackmessigt ordnande af de olika effekterna---. Då hr
Ungers egentliga specialitet är bordsserviser och lampor, följer deraf att
uti dessa b rancher ingenting får saknas i hans lager. Den som vill köpa
ett halft dussin simpla hvardagskoppar måste der kunna få sitt ärende
uträttat, lika väl som den, hvilken önskar furnera sig med en superfin
bordsservis af äkta genomskinligt porslin och gnistrande kristallglas.
Bland detta sortiment anteckna vi serskilt några par geleskålar af utsökt
finhet med mattslipade delfiner som fot---. Lamplagret erbjuder äfven- - i dess nuvarande skick mycket att välja på- - - men lärer dessutom i
dessa dagar få en betydlig tillökning af serskildt för julköpen reqvirerade effekter såsom lampor med rik kronglasbehängning, eleganta ljuskronor, kandelabrar, nysilferkaffekök för fotogen af nyaste konstruktion - - -". För övrigt lockade Arvid Unger med bord-,, kaffe-, the-,
~-

11

frukost-, frukt-, barn-, och tvättserviser såväl av vitt som kulört äkta
och oäkta porslin, punch-, vin-, öl-, porter- och likörglas. karaffiner,
tillbringare, ljusmanschetter, sylt-, socker- och geleskålar, saladierer,
tallrikar, ostkupor, smöraskar, cigarraskar, bläckhorn och blomvaser
m.m.
En av de många andra rörelser som varit i verksamhet i Hedmanska
huset var även Edouard Pfeils hattfabrik. Denna hade tidigare inrymts i
fabrikör Landqvists gård längre bort på Drottninggatan men 1878 överflyttat till Hedmanska fastigheten. Fabrikationen inriktades på felbhattar såväl måttbeställda som redan färdigsydda, samt filt- och ullhattar
efter senaste parisermode. Som extra nyhet meddelade Edouard Pfeil
att han låtit införskaffa en comformateur (fransysk måtttagningsmaskin) varmed man fick perfekt passform på beställda hattar "- - - så att
alla obehag uteblifva." Gamla herrhattar mottogs för modernisering.
Till billigt pris kunde man även få sina hattar putsade och dessutom hyra moderna hattar om man så behövde.
Drottninggatan 6

Nästa hus tillhörde familjen Appelberg, vilket också förstördes i
branden 1870. Man bjöd ut tomten men någon försäljning syntes ej ha
kommit till stånd. I den nybyggda fastigheten drev O. Th. Kindström
skrädderi- och manufakturhandel under 1870-talets början skrädderioch manufakturhandel och syntes ha haft en av de största rörelserna inom denna bransch. Efter tredje konkursen avflyttade han 1876 från
orten. Under sin verksamma tid i staden hade han innehaft sin skrädderirörelse på flera håll, bl.a. i flera olika lokaler utmed Kungs- och Drottninggatorna.
Drottninggatan 8

Denna fastighet i nordöstra hörnet av Drottning- Residensgatorna
tillhörde vid förra seklets mitt de driftiga handlarna bröderna Paul och
Olof Skarin. Dessa drev omfattande handel med bl.a. specerier och en
rad andra varor som allt från linfrö till battister- och voilantklänningar
och sidentyger, parfymer och raktvål, tapeter, svensk fosforsur kalk,
champagne, rhen- och moselviner, sherry, portvin, satin, kläde och corderoy, ylleundertröjor och bommullskalsonger och skånska handskar,
apelsiner, citroner, valnötter och sviskon, Stockholms spelkort samt var
dessutom privilegierade krutförsäljare av jakt-, gevärs- och bergskrut.
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Bröderna Skarin tillhörde stadens mer framstående personer genom att förutom handel
och andra näringsgrenar aktivt delta i stadens offentliga liv. Till vänster Olof Victor Skarinf. 20 feb. 1820 i Vänersborg och d. 27 maj 1890 i Vänersborg. Foto: P.M. Lindstedt,
Göteborg. Till höger Paul Herman Skarinf. JO okt. 1823 i Vänersborg och d. 6 dec. 1902 i
Vänersborg. Foto: Olle Presto, Vänersborg. De var söner till rådmannen, stadskassören
och vågmästaren i Vänersborg Carl Magnus Skarin och hans hustru Christina Fogelmark.

Bröderna Skarin innehade också Kasen där de 1852 öppnade det synnerligen populära utvärdshuset, som kom att spela en framträdande roll i
stadens nöjesliv till dess det lades ned 1887. Inte bara värdshusrörelsen
var livligt besökt utan också den kägelbana man anlade där liksom den
1863 uppförda och invigda teatern. Vid Kasen drev de båda bröderna
också ett tegelbruk och kakelugnsfabrik. De var dessutom betrodda
med allmänna värv bland annat i frivilliga brandkåren. Efter branden
1870 sålde de sin fastighet vid Drottninggatn. Då hade deras handel i
detta hus varit nedlagd sedan 1867 och lokalerna överlåtna till andra
affärsmän.
Drottninggatan 10
Ä ven detta hus innehades av en av stadens mer framstående handlare,
nämligen C.S. Orup. Han förde i mångt och mycket ett likartat sortiment med bröderna Skarin och var även han en man som innehade
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kommunala förtroendeuppdrag. När fastigheten 1867 utbjöds till salu
innehöll den en handelslägenhet bestående av salubod, bodkammare,
två kontorsrum, sädesloft, fyra packbodar, källare samt del i drängstuga och stall. I övervåningen fanns em fyra rum, tambur, kök, skafferi,
visthusbod och vedbod. Desssutarn hörde en trädgård också till. Bland
hyresgästerna under 1860-talet kunde man finna modisten Julia Zachau
och bokbindare O.E. Edström.

Torget, kyrkan och Drottninggatan runt korsningen med Edsgatan. Foto: Olle Presto någon gång 1870-talets slut, 1880-talets början. Den avbrända tomten efter Orupska huset
skymtar t. v. där Sparbankshuset uppfördes 1882-1883.

Drottninggatan 14.
Hörnhuset i nordvästra hörnet av Drottninggatan - Edsgatan uppfördes
1839 och inrymde från början stadens apotek. Byggherre var Per Severin Pyhlson, apotekare i Vänersborg 1835 - 1871 och död 1877. Såsom
ett av stadens få stenhus vid denna tid, kom det att få en påkostad och
arkitektoniskt välbalanserad och vacker nyklassisk utformning som
knappast var vanlig i samtida städer av Vänersborgs storlek. Apoteket
kom att förbli i denna byggnad till fram på 1960-talet då det flyttade till
de nuvarande lokalerna på Sundsgatan. Dock hade de under dessa näs-
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tan 130 år i samma lokaler undergått reparationer och förändringar,
som bland annat 1911 då det erhöll en elegant inredning i jugend med
med intarsiaförsedda paneler.
Drottninggatan 16
Hörnfastigheten mittemot uppfördes efter branden 1834 och står fortfarnde kvar, som en god exponent av den hustyp som byggdes utmed
Kungs- och Drottninggatorna efter den stora stadsbranden. Här har sedan huset var nytt förekommit en rik flora av olika handlare, som t.ex.
den ovan nämnde Arvid Ungers bosättningsmagasin, samt Matbilda
Lindblads tapisserihandel, en av många sådana i staden, L. Margolinskys manufakturhandel som öppnade 1873. År 1876 startade A.E. Nilsson ett välsorterar konditori här, vilket 1877 synes ha övertagits av O.G.
Ryding.
Drottninggatan 26 A.
I det nordvästra hörnet av Drottninggatan - Kyrkogatan hade C.G.
Scherman manufakturhandel och var han tillhandahöll det vanliga sortimentet och dessutom felb- och mekanikhattar och Västgöta Dals regementes uniformsknappar. Herr Scherman avled i början av 1860-talet.
Hans änka, Charlotte Scherman hyrde ut rum för resande i övervåningen och dessutom öppnade Wenersborgs minuterings-och utskänkningsbolag krog i fastigheten 1866, vilken emellertid överflyttades till gamla
gästgivaregården då stadshuset invigdes 1869 och stadens gästgiveri och
skjutshåll flyttades dit. Den 17 januari 1870 öppnade Carl Gusen rakoch frisersalong i änkefru Schermans hus, men flyttade i slutet av samma år till borgmästare Russbergs hus vid sidan av Stadshuset, där möjligen affärsläget var bättre. Då han först startade sin verksamhet löd annonsen: "- - - Undertecknad har anlänt till staden och öppnas nästa
måndag rak- och friserstuga---rekommenderar sig härmed hos stadens
och ortens herrar uti allt hvad som till mitt yrke hörer. Rakknifvar dragas och säljas. Liktornar och igenvuxna naglar opereras utan ringaste
smärta. Och skall mitt bemödande städse blifva att i allo söka tillfredsställa resp. kunders billiga fordringar i förening med billiga priser- - -"
I oktober samma år flyttade A.F. Carlsson sin skoförsäljningslokal,
som kom att hysas in på flera olika ställen under tidernas lqpp under det
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Drottninggatan österut från Edsgatan. T. v. gamla apotekshuset. Det andra hörnhuset,
Drottninggatan 16 ägdes av fru Caullwine och här ses affärsskylten för L. Margo/inskys
manufakturhandel. Foto: C. V. Roikjer omkring 1875.

att hans skofabrik växte fram till en av de största i landet och slutligen
uppfördes i Vänersborgs östliga delar.
Kundunderlaget för tapisseri- och garnhandel synes ha varit förvånansvärt stort i Vänersborg under förra seklet. Även i änkefru schermans hus drevs en sådan av fru Arnelie von Pålman, som överlät den
1875 till Kornelia Scherman.

Fabrikör Rudolf Landqvists gård.
På den nu sedan en eldsvåda 1970 tomma tomten bredvid pastorsexpeditionen vid Drottninggatan låg fabrikören Rudolf Landqvists hus,
som uppförts efter branden 1834. Han var ursprungligen spegelmakare
och svärson till spegelmakaren J .F. Sellberg i Väners borg. Han utökade
sin verksamhet väsentligt och rekommenderar i flitigt återkommande
annonser i lokalpressen sitt förfärdigade lager av större och mindre
mahogny- och förgyllda speglar, spelbord med marmorskiva, spegellampetter, tavelramar, kornischer, guldlister och gipser efter Thorvaldsens konstverk. Dessutom mottog han beställningar på orneringar såsom takrosetter för ljuskornor, springlister kring taken och
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dörromfattningar, allt efter nyanskaffade moderna modeller. Dessutom
fungerade han som kommissionär för värmländska sågbruk, varigenom
han kunde erbjuda det mesta av sågat virke, samt för Eda glasbruk.
Han gjorde sig också känd som tillverkare av kyrkliga prydnader och av
hans hand är bl. a. den nuvarande predikstolen i Vassända Naglums
kyrka.
Till de något mer udda verksamhetsgrenarna i denna gård hörde en av
de hälsokällor som fanns vid Drottninggatan och var mycket gouterade
under 1800-talets mitt. I stadens tidning finner man 1859 följande notis:
"- - - Då tiden för brunnsdrickning snart är inne, torde en liten berättelse om våra brunnar i staden vara välkommen. Landqvists brunn, i fordna tider begagnad, men sedan kommen i glömska, började att åter begagnas för tre år sedan - - - ansedd, såsom helsokälla, under doktor Molins ledning. Sedermera har der druckits hvarje år och förra året drucko
86 personer, dels från staden dels från omkringliggande landet. De
sjukdomar af hvilka dessa ledo, voro vatten i hjernan, långvarig halsfluss, hvitsot, strofler, magsyra, långvarig diarrhe, förstoppning, gikt,
höftsjuka, brand i benen. Vattnet har ett klart, något åt blått dragande
utseende; smaken är frisk, syrligt bleckaktig; - - - Den yngsta patienten
vid brunnen förra året var 4 år gammal och kunde utan olägenhet begagna densamma; antalet glas om dagen rättas naturligtvis efter åldern. --"Även i enkefru Schermans fastighet fanns en hälsokälla om vilken i
samma artikel står att läsa "- - -Schermans brunn, som äfven kommer
att upplåtas åt allmänheten i år, är ännu icke undersökt men torde efter
all sannorlikhet kunna användas såsom helsokälla. Detta vatten har genast efter upptagande svafvellukt och har äfven blecksmak förenad med
svafvel. Den tycks vara något starkare i smaken än Landqvists brunn.
Sundhetsnämnden har under vintern sysselsatt sig med efterforskande
af någon starkare jernhaltig källa till brunnsdrickning och hoppas finna
en dylik uti brunnen på kyrkoplantaget."
Anna Olssons fastighet.
Fabrikör Landqvists närmaste granne på Drottninggatan västerut var
postiljonsänkan Anna C. Olsson, som på 1850-60 talen ägde detta hus. I
detta hus kom tillfälligt sjukhus att inrymmas 1859 och framåt för
kroppsjuka enligt ett medelande från stadsläkaren C.Z. Kuylenstierna.
Lasarettets verksamhet var dock till största delen koncentrerad till det
sjukhus som låg på nuvarande Riksbankstomtens östra del mot Residensgatan, upptagande de nuvarande flyglarnas plats och utrymme dem
emellan, fram till 1879 då man flyttade hela sjukvården till nuvarande
lasaretts plats vid Edsvägen.
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Enkefru Olssons hus råkade vid 23-tiden torsdagen 14 januari 1864 ut
för eldsvåda som helt förstörde byggnaden. stadens invånare väcktes av
den vanliga brandsignalen d.v.s. klämtning från kyrktornet och alarmskott från kanonerna framför kyrkan. Elden hade börjat i ett uthus och
redan hunnit få kraftigt fäste så att byggnaden inte gick att rädda. Både
uthus och boningshus fick enkefru Olssons se förlorat. Dessutom förtärdes en bonings- och verkstadsbyggnad inne på fabrikör Landqvists
gård, som hyrdes av skomakaremästare A.Hallberg. Trots att den
Olssonska fastigheten på båda sidor omgavs av tvåvånings trähus utmed
Drottninggatan klarade man dessa från att itändas. "- - - Det lugna väder och den iver, h varmed snart sagt alla arbetade, såväl vid vattenhanteringen som vid sprutningen voro väsendtliga orsaker härtill. Släckningsarbetet leddes af landshöfdingen grefve Sparre. De nedbrunna lägenheterna förhyrdes av skomakaremästaren E. Carlsson och snickaremästaren L. Lundin, hvilka således jemte fru Olsson få vidkännas en
ganska betydlig förlust. -- -" Fru Olssons boningshus, av vilket bara de
förkolnade väggarna stod kvar, bestod av en bottenvåning om fyra rum
och en vindsvåning med frontespis. Närmare beskrivning av det likaledes brunna gårdshuset saknas.
Plantagen och torget
Området mellan de parallella Drottning- och Kungsgatorna lades ut
med öppna platser och från början endast med två byggnader, nämligen
residenset och kyrkan. För att försköna och förbättra området stensattes stora torget med kullersten 1868 och plantagen trädplanterades. År
1867 hade dock träden i Västra plantaget växt sig så höga att man i insändare krävde att topparna skulle kapas och jämnas till. Detta skulle
medföra den fördelen att urtavlorna på kyrkan skulle kunna ses av ångbåtsresenärerna, så att dessa skulle kunna passa avgångstiderna bättre,
och man skulle även bättre kunna se den detta år ombyggda tornspiran.
Dessutom skulle denna åtgärd medföra att lövkronorna spridde sig mera och kunde komma att bilda ett tak över plantagets gångar.
Kyrka
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1783- 1874 sedan dess föregångare
blivit lågornas rov i 1777 års stadsbrand. Tornet stod dock ej klart förrän 1799 och fick då till en början en ekspånklädd huv, som 1816 belades med kopparplåt. Inemot seklets mitt förekom stark kritik mot det
förfall vari kyrkan råkat och ingående diskusioner hölls huruvida en nybyggnad eller reparation skulle kunna avhjälpa de stora bristerna. Det
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Marknadsliv på torget. l bakgrunden plantaget och kyrktornet. Fotografiet är taget före
1876 då kyrktornets huv ombyggdes till nuvarande utseende. Detta torde inte bara vara
det äldsta fotografiet på kyrkan utan även det enda kända på den gamla tornhuven som
den tedde sig innan ombyggnaden år 1867.

t.o.m. regnade rakt in i kyrkorummet så att vissa sittplatser blev obrukbara genom takdropp om det regnade under gudstjänsttid. Det ganska
långt drivna nybyggnadsförslaget avslogs och åren 1859- 1865 genomgick kyrkan omfattande reparationer och förbättringar.
Under 1867 var det dags att bygga om tornhuven, varvid den gamla
huven ersattes med den huv, lanternin och spira som i våra dagar
avslutar 1700-talstornet. Själva murverket berördes inte. I mars 1867
hölls entreprenadauktion och lägsta budet gavs av murarmästare Arvidsson som skulle utföra arbetet för 5 000 riksdaler riksmynt vari ej ingick kopparplåtbeklädnaden. Emellertid överlämnade han inte stadgad
borgen varför uppdraget togs ifrån honom och i stället för en summa av
4 .990 riksdaler riksmynt kom att utföras av byggmästaren A.M. Svensson från Stockholm, som var känd som "en serdeles skicklig tornbyggare". Detta hade han dokumenterat genom att uppföra tornet till Engelska kyrkan i Stockholm samt byggt två jämtländska kyrkor och dessu-
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tom av Överintendentsämbetet (Byggnadsstyrelsens föregångare) förordnats tilllänsarkitekt vid uppförandet av länsresidenset i Östersund.
Medan själva ombyggnadsarbetena pågick uppstod diskussion om man
ovanpå det kors som skulle komma att pryda tornspiran inte minst för
sjöfarten borde anbringa en vindflöjel i form av en tupp. Man ansåg
detta vara en anslående symbol för vaksamhet men även påminnande
Petri förnekelse. Efter att ha ventilerat frågan avstyrktes förslaget.
När man så i september 1867 kommit så långt att spiran skulle bringas
på plats inträffade en olycka som kunde fått svåra följder.
Lokaltidningen skrev "- - -Förliden lördags förmiddag, då den nya
tornspiran - som är i form af ett kors förfärdigad af koppar och starkt
förgylld - skulle, innesluten i sin lår, uppföras till sin plats på spetsen
af kyrkans kupol, inträffade det att bjelken, vid hvilken hissinrättningen var fästad, gled ur taljan, hvarvid de personer, som höllo i linorna
till hissverket, i förskräckelsen löpo undan och låren med sitt innehåll
störtade till marken. Af bjelken, som föll öfver lådan, tillfogades globerna å korsets båda ändar några bucklor. Lyckligtvis skadades ingen
av dem som hade med arbetet att göra eller som åskådare befunno sig på

Kulturaxeln-brandgatan mot väster, troligen taget i början på 1880-taletfrån det då nybyggda vattentornet. I bakgrunden syns det föga trädbevuxna Dalboberget. Residenset,
kyrkan med 1867 års huv, lantermin och spira samt närmast 1869 års läroverksbyggnad
monumentalt inplacerade byggnader i stadens centrum.
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platsen. - - -Spiran är nu åter i sin fufla glans och kommer snarast att - - uppföras på sitt ställe."
Orsaken till olyckan visade sig vid närmare utredning vara att man
för att komma åt att fullfölja golvinläggning i tornkammaren lossat
några av de band som höll några av bjälkarna i hissanordningen. Detta
hade skett utan byggmästarens vetskap.
Fredagen 27 september tidigt om morgonen kom spiran på plats utan
några nya incidenter. Notisen om det lyckliga slutet säger"- - -Man fick
tillfälle att på förmiddagen se en ställning öfver tornet, hvilken liknade
en namnsdagstransparang och arbetarne syntes deromkring på den
svindlande höjden såsom små cheruber, till som klädnaden föll, de imaginerade englarne flögo bort och ett gyllene kors blottades och glimmade under de tunga molnen---" I oktober avsynade magistraten och de
särskilda besiktningsmännen träarbetet på huv och lanternin vilket godkändes. Härefter återstod kopparbeklädnaden. Under senvåren påföljande år rappades och putsades tornet murverk för en kostnad av dryga
650 riksdaler riksmynt. När sålunda tornets omdanig fullbordats var en
närmast 10-årig förändrings- och renoveringsperiod slut och kyrkan
framstod i det skick den hade fram till 1925-års reparation.
Efterskrift
De båda delar av artikeln "Rådhus, handelshus och krogar- händelser
och miljöer utmed brandgatan som blev kulturaxel" som publicerats i
1981 och detta års årsskrift behandlar i stort sett tiden från stadens
brand 1834 fram till cirka 1880 med tyngdpunkt decennierna från 1850
- 1880. Mycket hände under denna tid, varav här nu presenterats ett
mindre urval av vad som rörde sig i staden under denna period.
Källförteckning
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Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
studentexamen vid läroverket i Vänersborg 1968. Fil. kand med ämnena konstvetenskap, etnologi och arkeologi särskilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Älvsborgs läns museiförening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Älvsborgs län.
Fr. o. m. J januari 1982 antikvarie vid Bohusläns museum, Uddevalla.
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VÄNERSBORGS
ARBETAREFÖRENING 100 ÅR.
En komprimerad 100-årskrönika
av
Sven Lind
För att få lite perspektiv inför uppgifter att skildra Vänersborgs Arbetareförenings 100-åriga historia slog jag upp Nordisk Familjebok och
kunde där läsa följande:
- Arbetarejöreningar, sammanslutningar mellan arbetareför attfrämja eller tillvarataga gemensamma intressen. Sådana föreningar
uppkomma i större mängd först under 1800-talet. De kunna avse
sällskapliga sammankomster, föredrag, boksamlingar, sjuk- och
begravningshjälp, understödskassor o dyl, kooperation osv eller
ock äga de karaktären av yrkesjöreningar med syfte att tillkämpa
arbetare förbättrade villkor i fråga om arbetstid, arbetslön, inflytande i samhället m.m.
De under förra århundradet uppkomna allt mäktigare
fackföreningarna ha ställt arbetareföreningarna av äldre typ i
skuggan.
Vilken kategori som Vänersborgs Arbetareförening tillhör kan man utläsa redan i stadgarnas första paragraf, som lyder:

- Wenersborgs Arbetareförening består av väljrejdade, inom staden
och omkringliggande ort boende män och qvinnor, utan afseende
på samhällsställning, hvilka fyllt 15 år, förenade till ändamål att,
på allehanda sätt, som kunna anses goda och lämpliga, verka för
ömsesidigt gagn, såsom andlig utveckling och sällskaplig trevnad
på de områden, der dessa goda ändamål kunna befrämjas.
Som synes en förening av helt ideell karaktär, öppen för alla samhällsklasser.
Men nu har jag tydligen gått händelserna i förväg.
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Det var en från Vadstena inflyttad
guldsmed, J. E. Wiksell som tog
initiativet att kalla till sammanträde
för att undersöka möjligheterna att
bilda en arbetareförening i Vänersborg. Han fick från början stöd av
samhällets toppar, bland dem
landshövdingen, greve Eric Josias
Sparre, borgmästaren G. Sandberg,
fabrikören och rådmannen A. Carlberg, fabrikören A. F. Carlsson
m. fl. Vid detta välbesökta sammanträde, som ägde rum den 11 dec.
1981 beslöt man att bilda en arbetareförening
i Vänersborg.
J. E. Wiksell, Vänersborgs Arbetare/ö·
En interimstyrelse bestående av rådrenings stiftare.
mannen Carlberg, bleckslagaren
OMattson, fö förebilden till Birger Sjöbergs fabrikör Å vik, banmästaren A Ström, bokhållaren PG Örtengren samt initiativtagaren JE Wiksell fick i uppdrag att utarbeta stadgar, och redan vid nästa sammanträde den 29 januari 1882 antogs dessa enhälligt.
Till styrelse valdes: Direktor S Kinman ordförande, guldsmed JE Wiksell vice ordförande, kanalinspektor A Almqvist sekreterare, bokhållare
P J Örtengren vice sekreterare, fabrikör D L Cederskog kassör, bleckslagare O Mattson vice kassör samt banmästare A Ström.
Föreningen fick en lysande start.
Inte mindre än lOOJo av stadens befolkning, eller 600 personer blev medlemmar, men intresset svalnade och vid 1883 års slut var medlemsantalet
nere i 150 st.
Detta blev signalen till en uppryckning. Regelbundna sammanträden
med underhållning av olika slag, såsom föredrag, deklamationer, sångöch musikunderhållning, teater och de på den tiden så populära tablåerna anordnades, och redan vid 1884 års slut hade medlemsantalet fördubblats.
Man anordnade en läslokal, där tidningar och tidskrifter stod till medlemmarnas förfogande, man byggde upp ett lånebibliotek som snart
omfattade 600 band.
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Styrelse år 1887.
Övre raden: A. Kral!, G. Åkerström, A. Ström, J. Wallin. Undre raden: J.A. Olsson,
A.G. Lindqvist och J. Grääs.

Man tillsatte en nöjesbestyrelse vars uppgift var att anordna tillställningar av olika slag.
Bland mina egna glada barndomsminnen hör onekligen arbetareföreningens barnbaler, där man dansade kring den festligt dekorerade jättegranen och där man avslutningsvis tilldelades den livligt efterlängtade
gottpåsen. Det kunde någon gång hända att festen fortsatte även på
söndag om min far, som var mångårig medlem av nöjesbestyrelse hade
lyckats förvärva en extra påse som noggrant fördelades mellan oss barn.
Det vankades minsann inte godis varje dag på den tiden.
Jag har även glada minnen från familjefesterna.
Jag minns den gemytliga trängseln kring det jättelika smörgåsbordet,
underhållningen av god klass och den efterföljande dansen till Folkans
populära orkester.
Men det var inte bara nöjen som medlemmarna behövde.
Redan 1882 bildades arbetareföreningens sjukhjälps- och begravningskassa "Ömsesidig hjälp" - till stor nytta och glädje för föreningens
medlemmar.
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Nöjesbestyrelsen på 20-talet.
Övre raden: A .J. Dahlström, E. Lind, F. Larsson, K. Lindgren. Undre raden: K. Andersson, A. Ed/und och J. Lindgren.

Sedan samhället mer och mer övertagit omvårdnaden om medborgarna
ombildades i slutet av 1941 Understödsfonden Ömsesidig Hjälp till Vänersborgs Arbetareförenings Medlemsfond, ur vilken fond utdelning
fortfarande sker vid dödsfall.
Föreningen har under årens lopp utfört en omfattande såväl humanitär
som kulturell och samhällsnyttig verksamhet.
Årligen har utdelats julgåvor till äldre medlemmar. Man har på sin tid
lämnat bidrag till Folkskolans barnbeklädnad, julklappar till Dalbobergens barnsanatorium. Man anordnade biografföreställningar till förmån för Rädda barnen, Hjälpkommitten för Finlands barn, Röda Korset m fl. sammanslutningar. Föreningen understödde en lång följd av år
Arbetarinstitutets föreläsningsverksamhet genom kontant bidrag samt
genom att upplåta lokal hyresfritt, och under kriget tecknade föreningen obligationer i försvarslånet till ett värde av 5 000 kronor.
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Det är naturligt att en förening med så stort medlemsantal fick svårigheter att finna lämpliga lokaler för sin verksamhet.
Läroverkets gamla gymnastiksal, den nyligen rivna småskolan, Tekniska skolan, goodtemplarlogen Nyblomman vid Östergatan och även socitetssalongen kom till användning; man förde en nog så ambulerande
tillvaro.
Tanken på en egen fastighet tog därför snart form och med en grundplåt
av 58 kronor, skänkt 1887 började man avsätta medel, i första hand till
köp av en lämplig tomt.

Jonas Wallin, ordförande 1892 1903. Primus motor vid fastighetens
tillkomst.

Redan 1889 kunde man inköpa den
nuvarande tomten för l 500 kronor,
och betala kontant.
Det dröjde emellertid tilll895 innan
man vågade ta det djärva steget att
sätta byggplanerna i verket.
Vid ett sammanträde den 22 september detta år tillsattes en byggnadskommitte med dövstumläraren
Jonas Wallin som ordförande. Ritningar togs fram av byggmästaren
E Friman från Göteborg och för
29000 kronor åtog sig åmålsbyggmästaren John H Larsson entreprenaden - ett uppdrag som han fullföljde med stor omsorg. Det kan
man konstatera även nu efter nära
85 år.

Medlemmarna tecknade lotter för 2 800 kronor och Sparbanken beviljade ett lån på 16000 mot personlig borgen av en byggnadsstyrelse bestående av 27 personer, även här med Jonas Wallin i spetsen.
Arbetet forstskred planenligt och den 9 oktober 1897 kunde man med
pomp och ståt inviga fastigheten enligt program på följande sida:
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vid

invigningen
at

Venersborgs Arbetareförenings lokaler
den 9 oktober 1897.
l.
2.
3.

4.

5.

fästmarsch (orkester).
Hälsningstal.
Manskörer:
a) Värt Land ...................... af Jo.oeuluwn.
b) Hör oss Svea
af Wenncrucrrr
Tal:
a) Utdrag ur Arbetareföreningens historia.
b) Invigning.
Kantat för solo, kvartett, kör och piano
af ...................................... L. Iljm·t.
(Text af 1-lj. A. Lindedal.)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kostymdans (menuett) och tabla.
Musik.
>>En skäl" (i magasinet).
Säng.
Musik.
Ordet fritt (Talare anmåle sig hos ordföranden),
musik och sång.
Supe.

Den vid detta tillfälle framförda kantaten med text av Hj.A. Lindedal
samt musik av L. Hjort är ett gott exempel på den dåtida pompösa stilen.
KANTAT
Kör:
Om icke Herren bygger huset
ej menniskan det bygga kan,
ty säkra grunden, som är ljuset,
af evighet är Han.
Allena Han kan lägga grunden,
som se,n i tiders tider står:
så grundlagd vare, ej för stunden,
ock denna byggnad vår!
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Aria:
I, som bären dagens tunga,
lifvets kamp och strid,
träden in här, gamla, unga,
hit till ro och frid!
l, mot vilka snabba lifvet
varmt och solljust ler,
njuten gladt, hvad som blir gifvet
här till fröjd åt Er!
Kvartett:
Hur skönt, hur härligt är det hus,
som vi åt oss byggt opp,
där nu det står i dagens ljus
och fylls av glada rösters brus,
som hän mot höjden i sitt lopp
/ör bönen om vårt hopp!
Kör:
Nu lyckosam vare den längtande stund,
då invigd du b/ej, vår boning kära!
Allt framgent du skänkte vårt fria förbund
blott fröjd och glädje, styrka blott och ära!
Dig vårda vi vilja i kommande tid
och i dina salar dväljas trygga
samt eniga fram ur vår fredliga tid
vår framtid och vår drömda storhet bygga!
En för föreningens fortsatta tillvaro viktig milstolpe var passerad, och
man kunde på allvar börja planera en framtida verksamhet.
Men redan 1887 hade föreningen övertagit den av Abraham Spaak bedrivna pantlåneaffären på synnerligen förmånliga villkor- en uppgörelse som visar det förtroende som föreningen redan då grundlagt i vårt
samhälle.
Lånerörelsen kunde nu överföras till egna lokaler och verksamheten pågår ännu, med gott ekonomiskt resultat och under seriösa former.
När biografintresset tog fart i vårt land hyrde föreningen redan 1906
maskineri och anordnade regelbundna biografföreställningar.
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Den 9 oktober 1897 kunde man med pomp och ståt invigafastigheten-en dröm var förverkligad.
Foto: Stig Hjelm

Bror Fock, legendarisk ordförande under 30 år 1932- 1962.
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Stora Biografen blev snart ett begrepp och det är kanske denna verksamhet som gett Vänersborgs
Arbetareförening dess profil utåt.
Så har man också under årens lopp
investerat stora belopp för att kunna följa filmbranschens tekniska utveckling och ett oförtröttligt arbete
har även lagts ner för att bjuda
publiken goda filmer.
Så har åren gått och Vänersborgs
Arbetareförening har firat 100årsjubileum.
Det är då naturligt att sända ett
tacksamhetens tanke till de män
som startade föreningen men att

inte glömma dem som fört arvet vidare, framsynta män, vakna för tidens strömningar och med ett brinnande intresse för föreningen och
dess medlemmar.
Det skulle föra för långt att nämna dem alla, och jag får därför begränsa mig till dem som fått förtroendet att som ordförande leda föreningen
genom åren.
Dessa äro:
Direktor S Kinman
Redaktör G Lindqvist
Dövstumlärare J onas Wallin
Lokförare Sven Rahm
Byggmästare John Lindgren
Hantverkslärare O Bäcklund
Sparbankskassör Bror Fock
sjukkontrollant Tryggve Johansson
Faktor Gunnar Rolander

1881-1884
1885-1892
1892-1903
1904-1918
1919-1925
1926-1931
1932-1962
1963-1967
1968-1971

Styreise och funktionärer 1981.
Ovre raden: H. Nilsson, C-0. Carlsson, E. Fagerstedt, E. Hygren, U. Hallonquist, O.
Åberg, G. Åberg. Nedre raden: B. Jacobsson, H. Ed/und och Kj. Galle.
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Den nuvarande styrelsen består av:
Harry Edlund ordförande från 1972, Carl-Otto Carlsson vice ordförande, Kjell Galle sekreterare, Eskil Hygren vice sekreterare, Bengt Jacobson kassör, Erik Fagerstedt vice kassör samt Uno Hallonqvist kassör för
medlemsfonden.
styrelsesuppleanter är: Holger Nilsson, Sven-Olof Åberg samt Gunnar
Åberg.
Vänersborgs Arbetareförening har gått in i sitt andra sekel - en vital
100-åring.

Sven Lind.
Ålderman i Vänersborgs
Söners Gille
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En pojke från Sjöberget berättar
av
Sixten Furbo

Alla människor från Östra Haga och Sjöberget minns blinde Axel. Han
blev totalt blind efter en olyckshändelse i ungdomen. Men hans blindhet
märktes inte mycket. Han högg själv sin ved, och under promenaderna
kring Sjöberget och i Östra Hagakvarteren visste han precis var han befann sig under färden. Politik och dagshändelser var samtalsämnen med
mötande personer. Han hade en politisk uppfattning, som åstadkom
häftiga dispyter.
Jag träffade Axel före hans död i pensionärshemmet vid Kronogatan.
- Har den gamla goda tiden existerat?, frågade jag.
- Ja, för de rika, men arbetarna hade det mycket knalt, inte minst de
som bodde på Sjöberget och i Östra Haga, blev svaret. Redan vid 45-års
ålder var arbeterna fysiskt märkta av fattigdom och hårt arbete. Men
glada och harmoniska var de trots allt.
Axels liv hade sammanfallit med en händelserik tid i Vänersborgs historia. Han var sju år, då vattenverket byggdes. Före denna tid fanns endast ett fåtal brunnar i Vänersborg. De flesta fick hämta sitt dricksvatten i kallkällan vid Skräcklan. Den var belägen vid nuvarande Norra
skolan. Redan som 5-åring vandrade Axel den långa vägen från Sjöberget till kallkällan för att hämta vatten. "De fina" familjerna var för fina för att utföra detta arbete. Det fick tjänstefolket utföra. Många arbetarhustrur bar vatten för att klara hemmets ekonomi.
Axel gick sex år i skola i forna skolhuset i hörnet av Edsgatan och Nygatan. Förutom skollokaler fanns i detta hus en större sal, sockenstugan,
där myndigheterna utförde mantalsskrivning. Skolan hade två lärare
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för den teoretiska undervisningen, Kihlberg och Nyblom. Stränga var
de, mycket stryk fick ungarna, men var säker om att de kunde sin läxa.
Efter slutad skolgång var tändsticksfabriken den vanligaste inkomstkällan för folket i Östra Haga och Sjöberget. 50 öre om dagen var betalningen, när Axel började på "stickan". Men han fick 60 öre om dagen
genom att rensa tegel i Vargön, och då började han där. Arbetet började
sju på morgonen och slutade sju på eftermiddagen med en timmas rast.
Varje dag fick han gå en mil mellan hemmet och arbetsplatsen. Hemkomna från arbetet fick ungdomarna hjälpa till med att göra tändsticksaskar åt stickan eller på annat sätt bidraga till hemmets försörjning.
Fritid och nöjen var det dåligt ställt med. Ibland ordnade ungdomen bal
i något större rum i staden, och då var det Axel som skötte handklaveret
och svarade för dansmusiken. Livet på sjön var dock den bästa avkopplingen efter en lång och slitsam arbetsdag. Fisk fanns det i överflöd i Vänern på den tiden. Det var spännande att en vacker höstkväll stå och titta på laxen, när den under ystra hopp vandrade uppför älven. I bland
var det nära, att de hoppade i Axels båt. Sjöbergspojkarna Axel och
Erik Dahlin var ivriga fiskare, och med dem fångade Axel många granna laxar. Den största vägde tolv kilo. Äta lax hade man själv inte råd
med. Laxen betalades med 1.75 kilot, det var stora penningar på den tiden.
En omtalad fiskare var en tändsticksarbetare, som kallades 'Fecke".
Han drog upp massor med abborre vid Nyckelberget, Abborrekullen
och de andra fiskeställena vid älvmynningen. Hans käraste tillhåll var
dock de förbjudna fiskeplatserna mellan Nyebro och Huvudnäs, där fiskerätten ägdes av rådman Carlsson. En gång blev Fecke ertappad med
tjuvfiske. När han såg Carlssons uppsyningsmän komma, satte han på
reven en liten mörtkrok och på denna en liten maskstump. Uppsyningsmännen granskade Feckes fiskedom och brast ut i gapskratt. - Vilken
dumbom, inte får du någon öring på de grejorna. Här har du som tröst,
sa en av gubbarna och slängde till tjuvfiskaren en grann öring av den egna fångsten. När uppsyningsmännen försvunnit, tog Fecke fram sin
granna laxfluga igen och drog med denna upp den enaen-kilosöringen
efter den andra.
Snubbens sten var också ett kärt tillhåll för fiskarna. Men det var ingen
fiskare, som gav den stora stenen dess namn. Några ungdomar från
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Bockegården färdades med båt från Mossdraget till Skräcklan för att
övervara oktobermarknaden i staden. Ombord fanns en man, som kallades Snubben. -Går du upp på stenen och sätter dig och sitter där tills
vi kommer tillbaka, så skall du få en liter brännvin, var det någon bland
besättningen, som föreslog Snubben. Snubben godtog anbudet, och sedan den dagen har den jättestora stenen utanför Skräcklan kallats Snubbens sten. Den är fortfarande ett kärt tillhåll för sportfiskare.
Landshövding Sparre var en mäktig man i samhället, när Axel var barn.
Han hade sitt landshövdingehoställe på Restad, och hans färder in till
staden försiggick med mycken grandessa. Man kunde på långt håll se
honom komma åkande på Östra vägen i en förnämlig landå, dragen av
två svarta fullblodshästar. Sjöbergspojkarna lyfte på mössan för honom och då förde alltid landshövdingen den handskbeprydda handen
till hatten och besvarade hälsningen mycket artigt. Han var noga med
folkgunsten. Under en färd intill staden drabbades Sparre av en olyckshändelse, som orsakade hans död, pingstafton 1886.
Samma dag utbröt brand vid tändsticksfabriken i staden. Kvinnor ropade på hjälp från den övertända byggnaden. En man sökte resa en stege som hjälp. Men då röt ledaren för eldsläckningen. - Ge fan i "kånorna", rädda i stället vårt dagliga bröd! Jämlikhet mellan könen fanns
inte på den tiden.
Rådman Carlsson, besjungen av Birger Sjöberg, tillhörde också de styrande i samhället. - De skulle pryglas, sa han vid sina många fejder
med socialisterna. Elaka tungor kallade honom också för prygelCarlsson, och det tyckte han om att heta.
På äldre dagar retade sig inte Axel Ramberg längre över politiken och
orättvisorna i samhället. Han var en stilla gammal man, som tillbringade sin levnads höst i ett av pensionärshemmen vid Kronogatan. Dragspelet använde han inte längre. Men det glada humöret och spänsten
från ungdomen fanns kvar. Han föredrog ofta att berätta om sina kära
"Väderkvarnsberg", och de många originella personer som bodde där.
Det var roligt på den tiden, sa han. Därmed ville han också ha sagt, att
"den gamla goda tiden" hade sina förtjänster, även om samhället hade
avsevärt förbättrats sedan han var barn och roade sig med att lyfta på
mössan för landshövding Sparre.
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SIXTEN FURBO
Ostra Haga- och Sjöbergspojk, som var
med och bildadeföreningen Gamla Ostra
Haga- och Sjöbergspojkar
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ÅRSKRÖNIKA 1981
Gillebröder!
Höstvinden susar i trädkronor och i ännu ej utvissnade höstastrar. Regnet slår mot fönsterrutan. Nu är det "d ax" igen att sätta fart på de små
grå hjärncellerna för att arbeta fram en krönika för de gångna tolv månaderna. Vid sådana här tillfällen inser man hur fort tiden går. Har vår
jord verkligen hunnit ett helt varv runt solen sedan jag satt här senast
och svettades ihop en krönika till Gillets 75-årsjubileum.
Ja, låt mig stanna lite vid 75-årsjubileet. Det var en fest det. Omkring
250 personer hade mött upp till jubileumsstämman, som hölls i Frimurarelogen Räta vinkelns vackra ordenssaL Gillet fick mottaga uppvaktning från Vänersborgs kommun, Döttragillet, Lions Club m fl. För första gången utdelades den nyinstiftade 50-årsnålen för medlemskap i ett
kvarts sekel. Efter stämman samlades 220 personer till supe och dans på
restaurang Frimurarelogen. Det var en dag att minnas.
Det vore tacksamt om man endast behövde minnas lyckliga stunder i
Vänersborgs Söners Gille. Men ack, världen utanför gör sig påmind på
ett många gånger besvärande sätt. Som krönikör önskar man sig ibland
lite roligare världshändelser att skriva om. Tyvärr är dom sällsynta. Nåväl, jag börjar med att lyckönska prins Charles av Wales till ett som det
tycks gott val av äkta maka. Lady Diana var verkligen en förtjusande
uppenbarelse att skåda vid bröllopshögtidligheterna i St Paul Cathedra!
i London. Publiken, både på plats och via TV -apparaterna, fick se en
föreställning, vars make knappast skådats tidigare i den moderna historien, där det sannerligen inte hölls inne med pompa och ståt.
Som en annan lycklig tilldragelse får man väl betrakta rymdfärjan Columbus jungfrufärd i rymnden. Den 80 ton tunga farkosten avslutade
sin historiska provtur med en perfekt landning på en uttorkad sjöbotten

37

någonstans i Kalifornien. Nu dröjer det inte länge innan man kan sätta
sig i sin egen lilla rymdikopter och ta sig en tur runt vår jord.
Ett lyckligt slut fick också dramat med den amerikanska gisslan i Iran.
Efter drygt 440 dagar i fångenskap släpptes i slutet av januari de 52 diplomaterna vars situation och behandling upprört hela den civiliserade
världen.
liran fortsätter dock den religiösa diktaturen med sina fullständigt vettlösa avrättningar av oliktänkande. Det är ofattbart att dessa fanatiker
kan få fortsätta på detta sätt. Det är inte nog med att dom avrättar en
massa människor, dom håller på att fullständigt ruinera staten l rans
ekonomi. Det vore bra om prästerskapet nöjde sig med att sköta det
dom förhoppningsvis kan, nämligen kommunikationen lodrätt och
överlät åt mera jordnära personer att sköta politiken.
Vi har under året som gått fått uppleva hur ett antal kända personer blivit beskjutna på öppen gata. Den förre beatlesmedlemmen John Lennon mördades av en vettvilling som tydligen endast var ute efter att väcka uppmärksamhet. Att det är riskfyllt att vara president i USA besannades ånyo då den nyvalde presidenten Reagan blev beskjuten och sårad
i våras. Lyckligtvis repade sig Reagan ganska snart. Inte ens påven går
numera säker för attentat. Johannes Paulus II skadades mycket allvarligt, när han färdades i en öppen bil genom folkmassan för att mottaga
deras hyllningar. Påven är fortfarande ej helt återställd. För några veckor sedan fick vi så ånyo uppleva hur några snabbt avlossade skott ändar en betydelsefull människas liv. Egyptens president An war Sadat
mötte sina banemän vid en stor militärparad utanför Kairo.
I Spanien hängde demokratin på en skör tråd i vintras, då en grupp officerare försökte ta makten från den demokratiskt valda regeringen. Vi
fick via TV uppleva de dramatiska scenerna, som utspelades i parlamentsbyggnaden i Madrid, när en grupp civilgardister tog 350 parlamentsledamöter som gisslan. Tack vare ett rådigt och snabbt ingripande
av kung Juan Carlos räddades demokratin denna gång.
Det som annars under senaste året har fyllt nyhetssidorna, radio- och
TV sändningarna, är den politiska och ekonomiska krisen i Polen. Detta engagerar oss speciellt p g a närheten geografiskt. Den nybildade
fackföreningsrörelsen solidaritet ställer verkligen de politiska makthavarna mot väggen. Läget är f n mycket spänt. Man får en känsla av att
de framsteg av bl a ökad frihet och förhandlingsrätt, som solidaritet
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lyckats genomdriva mycket snabbt kan återkallas om politikerna pressas för hårt och Sovjetunionen ser sin maktställning och det kommunistiska systemet hotat. Politisk kris, livsmedelsbrist, folkligt missnöje är
ingen lycklig kombination.
Här i Norden har det hänt, att Norge har fått en kvinnlig statsminister i
Gro Harlem Bruntland. Nu hjälpte det inte de norska socialdemokraterna att byta regeringschef ett halvår för valet. Gro fick minsann avgå härom veckan efter en ganska stor borgerlig valtriumf. Nu leds Norges regering av höyremannen Kåre Willoch, som har att förvalta de enorma
oljeinkomster, som norrmännen kommer att få under de närmaste åren
genom oljeutvinningen i Nordsjön.
Vi svenskar kämpar med näbb och klor för att få vara med i den. stora
oljeboomen på Nordsjön. Som vanligt, frestas man säga, är svenska företag och politiker lite sena i starten. Volvo hade visserligen chansen härom året, men av olika skäl gick den affären i stöpet. Ännu är det dock
inte för sent, som en norsk oljeexpert uttryckte det härom veckan, men
det gäller att hoppa på tåget innan farten blir för hög.
På tal om olja kan jag naturligtvis ej förbigå den s k oljeskandalen i
Växjö. Olja till ett värde av 40 miljoner kronor har lånats ut för att
energiverket skulle tjäna några hundra tusen kronor på några månader,
trodde man. Någon vidare säkerhet fick man ej.
Går jag in på banken för att låna några tusen kronor så nog avkrävs jag
fullgod säkerhet, men för att låna Växjäs oljelager räcker det tydligen
med ett handslag. Får man vara hur godtrogen som helst.
Under senare år har det inhemska nyhetsflödet under senvinter och vår
uppehållit sig runt strejker av olika slag i samband med
löneförhandlingar. I våras var det PTK:s tur att vifta med storsläggan.
storkonflikten på arbetsmarknaden bland tjänstemännen undveks i sista stund tack vare ett intensivt medlingsarbete. Vi fick dock uppleva en
strejk som aldrig tillförne timat i riket, nämligen bankstrejk. Nu varade
den endast i några dagar och märktes väl inte speciellt för gemene man,
bortsett från att det var långa köer framför bankkassorna dagen innan
strejken bröt ut. l september genomfördes för första gången på mycket
länge en politisk strejk i landet. Det var beklädnadsarbetarna som på
detta sätt protesterade mot regeringens hantering av krisen inom tekoindustrin i Sverige.
Ja, på tal om regering, så har vi även i år fått en ny sådan efter det att
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moderaterna tröttnat på sina regeringsbröder och deras förhandlingar
med oppositionen om en skatteomläggning innebärande sänkning av
marginalskatterna. Centerpartiet och folkpartiet bildade en minoritetsregering, som faktiskt sitter kvar trots att man hotar avgå med jämna
mellanrum. Tyvärr har det blivit så att de politiska turerna ibland uppfattas som ett skämt. Folk rycker uppgivet på axlarna och tycks tänka;
ja, dessa politiker som bara pratar och pratar. Politikerna måste arbeta
för att återfå människornas förtroende. Det är dock våra angelägenheter dom är satta att sköta.
En utredning konstaterar att partisystemet i Sverige kan komma att förändras under 80-talet. Den s k valmanskåren har tappat förtroendet för
de gamla partierna i viss utsträckning och röstar i större omfattning efter åsikt snarare än efter s k klasstillhörighet. Det kan kanske vara en
fingervisning för de etablerade partierna att se om sitt hus. En del politiker tycks allt ha satt sig allt för väl tillrätta på sina taburetter.
På nya taburetter har man satt sig i den nya företagssammanslagningen
mellan Volvo och Beijerinvest, den största på senare år. Anders Wall,
VD i Beijerinvest, satte sig på ordförandestolen och Per G Gyllenhammar tog hand om VD-stolen. Den nya koncernen handlar med allt från
olja, bilar till färdiglagad mat. Måtte dom hålla isär recepten.
Det senaste året har präglats av idel dystra profetior om framtiden. Exporten minskar, importen ökar, ekonomin är dålig, vi lånar miljard på
miljard utomlands. Regeringen Fälldin är hårt pressad. Man presenterar
sparplan efter sparplan för att nedbringa statens kostnader, ändå tycks
budgetunderskottet bara öka. En devalvering av den svenska kronan genomfördes för en tid sedan med så långt man hittills kan se lyckat resultat. Vidare pågår diskussioner om att sänka momsen några procent för
att stimulera köpkraften. Just idag meddelas det att de borgerliga partierna kommit överens om en momssänkning efter segslitna förhandlingar.
Vi har fått uppleva hur regeringen i sin skattemoraliska renlighetsiver
gått hårt åt kvittningsrätten för premieobligationer. Man tycks tro att
premieobligationer bara är en leksak för skatteflyktare och finansiella
överklassare. Man ser inte regeln för undantagens skull, vilket tyvärr
inte är första gången just på skatteområdet. Om premieobligationsmarknaden sviktar avhänder sig staten möjlighet att inom landet på ett
billigt sätt låna upp pengar för att åtminstone delvis täcka statskassans
underskott. Märkligt handlat.
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Taxeringsvärdena på fastigheter har fördubblats. Visserligen har regeringen infört något ändrade regler för att eliminera den skattemässiga
effekten. Man kommer dock inte ifrån att de allra flesta husägare drabbas av en kostnadsfördyring på en eller ett par tusenlappar per år.
I gengäld påstås det att vi skall få åtskilliga tusenlappar i portmonän genom den skatteomläggning, som presenterades igår. Marginalskatten
skall sänkas för de allra flesta till att bli högst 500Jo. Men det tycks finnas en del om och men. Dels skall omläggningen finansieras genom
antingen höjd arbetsgivaravgift eller genom en ny produktionsfaktorskatt dels får inflationen inte bli högre än 5,50Jo. Jag undrar allt om det
blir några pengar över i sista ändan.
När jag ändå är inne på skatteområdet kan jag konstatera, att nu kan
man plocka bär ute i naturen och sälja för 5.000 kronor om året utan att
behöva betala skatt. Man kan säga, att nu bär det sig att plocka. I mitt
tycke ett något kuriöst beslut.
Minsann får jag inte också i år tillfälle att ägna ett par rader åt ubåtar.
Häromdagen hittade man, något yrvaket tycks det, en rysk ubåt i den s
k wiskeyklassen stående rejält på grund i Blekinges skärgård. "Ledsen,
men vi har navigerat fel", säger ubåtskaptenen. Jo, jo, trot den som
vill. Sista biten förstår jag att han styrde fel, men han är allt vällångt in
i skärgården för att bli trodd på sitt ord. Nu får vi inte vara för flata mot
ryssarna utan kräva en rejäl ursäkt. Nonchalerar ryssarna oss får ubåten
stå där den står och besättningen kan nynna på den nya slagern: "Wiskey on the rocks in Blekinge skärgård" och ta sig ett glas vodka.
I vår egen stad har det hänt att gamla varmbadhuset nu är rivet. Badhuset har fungerat sedan 1902 och en av dem som lär har njutit bastubad
där är Birger Sjöberg.
Socialdemokraten Gunnar Russberg är från den l mars heltidsanställt
kommunalråd i Vänersborg, oppositionsr~d kallas han numera.
Äntligen fick vi så ett beslut i landstinget om Norra Älvsborgs Lasarett,
förkortat NÅL om det nu har förbigått någon. Det blir inget storlasarett. Nu skall istället de båda lasaretten i Trollhättan och Vänersborg
rustas upp. I det trängda ekonomiska läge vi befinner oss förefaller beslutet klokt. Nu måste man dock se till att komma igång med utbyggnad
av de befintliga enheterna både för sjukvårdens och sysselsättningens
skull.
Sedan den 15 juli är det enligt den lokala ordningsstadgan i Vänersborg
förbjudet att på allmän plats dricka sprit, vin och starköl. Efter att un-
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der två år i rad i årskrönikan ha behandlat just denna fråga, är jag av
förklarliga skäl nöjd. Jag hoppas nu, att det skall bli lite trivsammare
att vandra runt i våra parker och fritidsområden.
Nu rullar de första grasdrivna bilarna i Vänersborg. Det är det gamla
ärorika bilföretaget A-Johan, som har installerat gasolaggregat på vanliga standaradbilar. Ute i Europa rullar sedan flera år många gasdrivna
bilar. Här i Sverige har gasdriften ej slagit igenom ännu. Vi får hoppas,
att intresset nu ökar för detta klart miljövänliga bränsle.
Ett musikcafe har startats på Östergatan genom föreningen Musik för
Musiken Skull biträdda av fritidsnämnden. Iden tycks slå ganska väl ut.
Äntligen ett ställe dit ungdomarna kan gå för att lyssna på sin musik och
umgås.
Hade det inte varit för Brätte Ridklubb så hade vi gått miste om luciatåg
1980. Nu ryckte ridklubben in med häst och kärra och lucia, när andra
arrangörer sviktade. Luciatåget är minsann en tradition som vi kan bevara.
Nu skall företagare och även anställda får man hoppas i Älvsborgs län
genom utvecklingsfondens försorg få lära sig att uppträda rätt. Man
skall lära sig att använda sitt kroppsspråk. Det gäller att uppträda och
klä sig respektabelt, när man skall ut i världen för att sälja sina produkter. Svenskens ibland väl lediga klädsel och uppträdande uppskattas
minsann ej av strikta tyska inköpschefer. Kroppsspråket kanske vore
något för oss alla att studera.
Snart kan man väl köpa eller hyra sig en kurs i kroppsspråk på videokasett. Video är nämligen den nya modeflugan i vårt prylsamhälle. Som
om det inte räcker till och blir över med det som redan serveras i monopolburkarna. Vi får ständigt höra talas om ekonomisk kris, reallönesänkningar o s v men pengar finns tydligen att köpa video - tala om
lyxkonsumtion.
Idrottsligt har väl det gågna året inte medfört några direkta toppar. Vi
är bortskämda med idel segrar både för stenmark och Borg. Ingen av de
båda har i år fått några riktiga fullträffar. Men det är klart båda två har
ju fått en del annat att tänka på vid sidan av sporten. Hur är det man säger: kvinnan bakom allt.
Inte heller denna gång lyckades det för oss i Sverige att få arrangera
olympiska spel. 1988 års vinterspel gick vår näsa förbi. Det är bara att ta
nya tag - skam den som ger sig.
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På det lokala planet har vi även i år kunnat glädja oss åt CK Wänershofs framgångar. Pris som bästa klubb vid svenska mästerskapen blev
belöningen för fina insatser. Den klart lysande stjärnan är naturligtvis
Magnus Knutsson, som under de senaste åren haft en säker plats vikt åt
sig i juniorernas landslag och som var den store dirigenten när Sverige
först blev 3:a i junior-VM och sedan nordisk juniormästare i lagtempocykling, en idrottsdisiplin där man verkligen får ta ut sina sista krafter i
kamp mot klockan.
Bågskytteklubbens Anna-Lisa Berglund håller ställningen som landets
första dam. För 15:e gången blev hon i år svensk mästarinna- strongt.
Inom lagsporterna har det varit dåligt med framgångarna. Vi gratulerar
dock IFK Vänersborgs stronga reservlag i bandy, som i mycket hård
konkurrens med allsvenska klubbarna bärgade SM-titeln för B-lag.
1981 blev året då vi fick uppleva det första "ho le in one" -slaget på
Onsjö golfbana. Det var hemmaspelaren Lennart Bäcklund som slog
bollen rätt i hål från det 124 meter längre bort liggande utslaget. Bra
gjort men naturligtvis med en ganska stor portion tur inblandad.
Ett jubileum vill jag gärna framhålla, nämligen Vänersborgs Arbetareförening, som fyllt 100 år. Arbetarföreningens historia rymmer en betydande del av Vänersborgs moderna historia. Den talar om vad föreningen betytt för staden och dess framgång både socialt och kulturellt.
Vart tog optimismen vägen? Allra helst i tider med dålig konjunkturer,
ekonomiska kriser och andra svårigheter sätts optimismen på prov. Låt
oss inte släppa greppet. Tänk på det lilla flickebarnet, som skall försöka
att lära sig att gå. Hon reser sig och faller, försöker igen och faller. Hon
söker stöd mot väggar, stolar, bord släpper taget och faller. Men hon
ger inte upp och till slut går hon. Hon vet inte vad pessimism är. Någonstans i vår uppväxt, uppfostran går den ursprungliga barnsliga optimismen förlorad. Vi måste försöka återvinna den. Vi måste som förebild ha seglaren som seglar i motvind, löparen som sliter i uppförsbacken eller höjdhopparen som ständigt försöker hoppa högre. Vi får inte ge
upp, inte släppa greppet utan låta optimismen prägla våra attityder så
att alla dystra profetior kommer på skam. Börja redan idag. Det är aldrig för sent.
I DAG ÄR FÖRSTA DAGEN I RESTEN AV DITT LIV.
Vänersborg Allhelgondags afton den 30 oktober 1981.
Kjell Thernquist
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t
MINNESRUNOR 1981-82
Bort gå de,
stumrna skrida de,
en efter en, till skuggornas värld.

Under tiden juli 1981 till juni 1982 har elva gillebröder genom döden lämnat oss. Fyra voro födda under förra seklet, två av dessa Gottfrid Sundelius och Axel Larson voro, såväl
till levnads- som rnedlernsåren, våra äldsta gillebröder, båda födda 1890 och båda medlemmar sedan 1919. Vi tackar dem och våra övriga bortgångna för deras insatser i samhället och Gillet och tecknar här till deras minne en kortfattad levnadsbeskrivning.
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F. köpmannen AXEL LARSON född den 4 mars 1890
avled i Vänersborg den l O sept. 1981.
De litet äldre vänersborgarna minns säkert den rätt
omfattande skeppshandeln som Axel Larson drev i hörnet av Paalzowska huset. Under många år var han också
maskinist på Vänersborgs teater. Inom stadens idrottsliv
gjorde Axel en bestående insats när han tillsammans
med bl.a. Halvord Lydeli år 1914 bildade Vänersborgs
Roddklubb, vars ordförande han var under många år.
Han var också den pådrivande kraften när roddklubbsintressenterna runt 1920 på Tackjärnsbacken anskaffade mark och där uppförde en festplats med dansbana
och serveringslokaler i den s.k. Strandpaviljongen.
Även om Roddklubben var hans stora intresse räckte
han gärna, om han så kunde, en hjälpande hand till andra idrottsföreningar.
Redan 1919 ingick Axel Larson i Gillet och erhöll1969
Gillets medalj.

Dipl. bryggeriingenjören BERTIL OLLEN föddes i Vänersborg den 2 aug. 1914 och avled i Falkenberg den 18
sept. 1981.
Efter studentexamen vid hemstadens läroverk genomgick han Filip Holmqvists handelsinstitut, han praktiserade därefter inom bryggeribranschen bl.a. i Vänersborg. 1942 diplomerades Bertil från Bryggerihögskolan i
Köpenhamn varefter han hade anställningar i Kiruna,
Skellefteå, Lidköping och Härnösand. Från 1960 var
Bertil Ollen teknisk chef vid Bryggeri AB Falken i Falkenberg. Under åren 1959-1976 var Bertil ledamot av
styrelsen för Sveriges Bryggmästareförening, varav de
sista 10 åren som ordförande, 1976 blev han hedersmedlem i föreningen. Inom Frimurare Orden innehade Bertil flera uppdrag, det sista såsom ordförande i Brödraföreningen Catena i Falkenberg. I ungdomen var Bertil en duktig idrottsman, med
kortdistans- och häcklöpning som bästa grenar. Bertil Ollen var medlem av Gillet sedan
1952 och var en mycket trogen deltagare på våra stämmor.
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Köpman ERIK LINDH född i Vänersborg den 4 maj
1906 avled i födelsestaden den 21 okt. 1981.
Under 35 år var han anställd vid skofabriken. Vid sidan
av sitt ordinarie arbete drev han under några år på 40talet speceriaffär på Blås ut. På sin fritid genomgick han
flertalet kurser vid Gotthardska handelsskolan, den tidens vuxenskola. 1951-52lät han bygga den fastighet på
Edsvägen 7, där han sedan i 13 år innehade Edsvägens
Frukt- och Konfektyraffär.
Erik Lindh tillhörde Vänersborgs Missionsförsamling
och var sedan 1955 medlem av Gillet.

F. överläkaren SVEN THUNSTRÖM föddes i Stockholm den l aug. 1898 och avled i Vänersborg den 15
nov. 1981.
Efter skolor och examina i Stockholm specialistutbildade han sig till röntgenläkare bl.a. vid Sahlgrenska sjukhuset och lasarettet i Lund. Efter några år som röntgenläkare och tillika militärläkare vid Bodens garnisonssjukhus erhöll Sven Thunström tjänst som lasarettsläkare vid röntgenavdelningen på Vänersborgs lasarett. Kollegor har vittnat om det förtjänstfulla arbete han under
30 år lade ner på avdelningen och hur den under hans
ledning utvecklades till en fullständig röntgenklinik.
Sven Thunström växte snabbt in i vårt samhälle och få
äro väl de vänersborgare som inte haft kontakt med honom också på annat sätt än som läkare. Hans arbetsförmåga tycktes enorm och räckte till för mycket. Sålunda
var han en förgrundsgestalt inom Frimurareorden, varav 23 år som ledare för Räta Vinkeln, deltog i stiftandet av såväl Trollhättans som Vänersborgs Rotaryklubb, utförde ett
stort arbete inom Röda Korset, var i många år stadens Barnensdagsgeneral samt intresserad och arbetande medlem av Par Bricole. Uppräkningen är ingalunda fullständig, många
andra föreningar och sammanslutningar räknade Sven Thunström som en värdefull medlem.
Han invaldes i Gillet 1960.
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Chauffören SUNE BERG föddes i Vänersborg den 29
sept. 1939 och avled här den 26 nov. 1981.
Efter slutad skolgång och utbildning arbetade han några
år dels hos grossistfirman K Johansson och dels hos
GDG. Senare blev Sune medarbetare i Vänersborgs
Stadsbudsbyrå, där fadern var delägare. Efter en tid
som egen företagare återvände Sune till stadsbudsbyrån
där han var anställd alltjämt vid sin alltför tidiga bortgång. Sune beskrives enligt samstämmiga uppgifter som
en synnerligen plikttrogen och arbetsam människa.
Han inträdde i Gillet 1967.

F. handlanden GOTTFRID SUNDELIUS var född i Ör
den 15 febr. 1890, kom redan i barnaåren till Vänersborg där han avled den 25 dec. 1981.
Efter skolstudierna bl.a. vid läroverket 1901-1905, ägnade han sig åt praktik inom handelsyrkeL 1914 öppnade SundeHus speceri- och vinaffär, vilken han drev under nästan fyra decennier då han drog sig tillbaka och
överlät affären till sin son. Inom handelns branschorganisationer hade Gottfrid många förtroendeuppdrag:
ordförande i Vänersborgs speceri- och minuthandelsförening, styrelseledamot i Köpmannaföreningen, revisor
i Västergötlands köpmannaförbund med underorganisationer. För dessa insatser belönades Gottfrid med
Västergötlands köpmannaförbunds förtjänstjetong i silver samt Sveriges köpmannaförbunds hederstecken i
guld. För sitt arbete inom Fastighetsägareföreningen,
där han var mångårig v.ordförande, erhöll Gottfrid Sv. Fastighetsägareföreningens förtjänsttecken i guld. Under några perioder tillhörde Gottfrid SundeHus stadsfullmäktige
och bland offentliga uppdrag kan nämnas ledamotskap i hyresnämnd, kristidsnämnd,
hälsovårdsnämnd och taxeringsnämnd. I Sällskapet Par Bricole, där han ingick 1921 var
han vid sin bortgång den äldsta medlemmen.
Gottfrid Sundelius var gillemedlem sedan 1919 och erhöll Gillets medalj 1969.
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Musikdirektören CARL-THORVALD HESSEL född
den 2 april1917 avled i Göteborg den 26 febr. 1982. Redan i barnaåren kom Carl-Thorvald till Vänersborg i
samband med att fadern erhöll tjänst som lärare här.
Efter studentexamen började Carl-Thorvald vid Musikhögskolan där han avlade musikdirektörs-, högre
organist- och kantorsexamen. Senare studerade han
också orkesterdirigering. 1942-48 var Hessel musiklärare vid Djursholms Samskola, 1948-51 kommunal musikledare i Södertälje, 1954-67 musiklärare vid läroverket i Eskilstuna och från 1967 lektor vid lärarhögskolan
i Göteborg. Carl-Thorvald har varit dirigent för Västmanlands orkesterförbund, orkesterföreningarna i Södertälje och Eskilstuna samt ledare för Mölndals Musiksällskap. Carl-Thorvald var en skicklig violinist och
uppträdde ofta som solist, även i större sammanhang.
Han inträdde i Gillet 1981.

F. jordbruksförmannen FRITIOF ANDERSSON föddes i Vänersborg den 12 juni 1897 och avled här den 16
mars 1982.
Hela sitt verksamma liv ägnade han åt jordbruket på
ställen som Lilla Torpa och Holmängen. Efter skolor inom branschen blev han chef för jordbruket vid Brättegårdens ungdomsskola där han verkade till pensioneringen 1964. Fritio f var en vänlig och hygglig karl, omtyckt
av såväl ledning som underlydande. I den mån arbetet
gav honom någon fritid var jakten hans stora intresse.
Han var medlem av gillet sedan 1942.

F. elektrikern GUNNAR WASSEN var född den 21
aug. 1902 i Fässberg och avled i Vänersborg den 20 maj
1982.
Tidigt kom Gunnar till Vänersborg och efter slutad
skolgång började han i snickarlära, först hos Amandus
Hulten och sedan hos dennes broder Richard. Efter en
kortare anställning hos A. Joh. Larssons cykelaffär,
började han inom el branschen som också blev hans livsuppgift. Sin utbildning erhöll han hos Axel Andersons
Elektriska. Gunnar var en allmänt intresserad man som
gärna dryftade dagens och gårdagens händelser med
dem som han träffade.
Gunnar Wassen ingick i Gillet 1965.
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F. vatttenrättsdomaren EINAR WEISS var född i
Karlshamn den 29 maj 1901 och avled i Vänersborg den
8 juni 1982.
Einar Weiss blev student vid Norra Latin i Stockho1m
1919 och avlade sin jur. kand. i Lund 1926. I samband
med tingstjänstgöringen vid Nordals, Sundals och Valbo domsaga 1928-1930, blev han vänersborgare och
förblev så hela sin återstående långa levnad. Efter en
kortare tids tjänst vid länsstyrelsen i Älvsborgs län blev
han amanuens vid Västerbygdens vattendomstol 1931,
vattenrättssekreterare där 1936 och från 1961 till pensioneringen 1967 bitr. vattenrättsdomare. Einar Weiss var
unqer åren 1942-1968 v. auditör vid Skaraborgs flygflottilj och ordförande i pensionsnämnden i Vänersborg
1946-1963. Einar har författat flertalet minnes- och jubileumsskrifter samt skrivit värdefulla artiklar i vår årsskrift. Inte många nuvarande vänersborgare skulle kunnat tävla med Einar i vetande om stadens och dess innevånares historia i både modern och äldre tid.
Einar Weiss invaldes i Gillet 1965 och var i många år ledamot av årsskriftsnämnden. För
allt arbete och intresse han nedlade för vårt Gille erhöll han 1979 Gillets medalj.

F. typografen LENNART GLASELL föddes i Vänersborg den 24 nov. 1910 och avled den 12 juni 1982. Omedelbart efter slutad skolgång anställdes Lennart hos
C. W. Carlssons boktryckeri, där han också fick sin utbildning till typograf. U n der åren 1946- 195 5 var Lennart delägare i företaget. 1963 tog han anställning hos
Länstryckeriet och en tid senare som maskinsättare hos
ELA, där han blev kvar till pensioneringen. seglingssporten var Lennarts stora hobby och han deltog gärna i
tävlingar såväl i hemmaklubben som på andra platser.
Lennart Glaseli inträdde i Gillet 1946.
Sten Sahlin
Jorden mig bränt
-ofta i elden jag logdöden jag känt,
såg i en blixt när jag dog.
Häpen jag fann
yngling bli man,
glädje bli gråt och bekymmer.
Ensam jag är,
kvällsmolnet bär
rosor på svart när det skymmer.
(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1981, Gillets 76:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma torsdagen den 2 april
1981 i Odd Fellow lokalen och till Högtidsstämma på Frimurarelogen,
Allhelgonadags afton, fredagen den 30 oktober 1981.
Gillets 50-årstecken tilldelades gillebröderna Carl Anders Carlsson
och Erik Berggren.
Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna Gösta Larsson, Lasse
Heden, Nils Jacobsson, Knut Karlsson, Stig Larsson, Lennart Lind, Arne Pettersson, Sture Johansson samt Melker Teodorsson.
Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde l :e Åldermannen Sven
Lind avsluta den 76:e Högtidsstämman och hälsa de närvarande 92 gillebröderna välkomna till den gemensamma måltiden.
Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 50:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet 771 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets ullderstödsverksamhet 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 Kjell Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg, till krönikör Kjell Thernquist och till bisittare CarlViking Wahlin och Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 8
protokollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.
Vänersborgs Söners Gille har under året utsetts till innehavare av
Länsförsäkringars i Älvsborg stipendium.
Gillet har under året utgivit en konstmapp med 6 kända Vänersborgsmotiv av konstnären Stig Allan Agroth.
Vänersborg den24mars 1982
Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg
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Sten Sahlin
Evert Lundborg

Stig Larsson
Carl Viking W ahlin

o

Arsbokslut
Resultaträkning för 1981
Intäkter

Kostnader

Förs. konstmappar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.603:Förs. övrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.473:50
Medlemsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.200:Ränteintäkter....................... 4.952:19
Övriga intäkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559:-

Kostnad
årsskrift
29.119:avg. annonsintäkt 12.600:Lokalkostnader .............. .
Sammanträdeskostnader ...... .
Uppvaktningar m m .......... .
Medlemsregister ............. .
Utmärkelser m m ............. .
Kontorsmateriel ............. .
Telefon och porto ............ .
Försäkring .................. .
Räntekostnader .............. .
Övriga kostnader ............. .
Inköpskostnad konstmappar ... .

16.519:9.037:95
577:1.551:60
2.350:3.963:1.005:25
4.864:05
471:81:1.292:10
11.282:50

Årets resultat. ............... .

52.994:45
24.793:24
77.787:69

77.787:69
Balansräkning per 1981.12.31
Tillgångar

Kassa, postgiro, bank ................ 50.671:58
Fordran annonser................... 5.000:-

Skulder
Omkostnadsskulder .......... .
Skuld årsskriftsfonden ........ .
Skuld stiftelsen .............. .
Diverse skulder. ............. .
Eget kapital ................. .

931:75
5.829:6.506:60
4.300:38.104:23
55.671:58

55.671:58

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FONDER FÖRVALTADE AV VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE
Ingående behållning:
Kostnader:
Skatter ..................... .
Lån till stiftelsen ................... .
26.235:
1.271:Banktillgodohavande . . . . . . . . . . . . . . . . 81.057:35
Fordran Gillet...................... 4.100:Utgående behållning:
Lån till stiftelsen ............. .
26.235:Banktillgodohavande
Intäkter:
90.413:63
Fordran Gillet. .............. .
Ränteintäkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.356:28
5.829:Bidrag Länsförsäkringar. . . . . . . . . . . . . . 3.000:123.748:63

123.748:63
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GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 81010 l - 811231.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen.
Med anledning av granskningen tillstyrker vi:
att resultaträkningen och balansräkningen fastställes
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
Vänersborg 1982-03-15
GöranAhlin
Granskningsman

Åke Gillberg
Granskningsman

Styrelseberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1981, stiftelsens
30:e arbetsår.
Kostnaderna för fastigheten har i stort varit desamma som 1980.
Bland kostnaderna märks reparation av taket till kronor 6.000:-.
Hotellrörelsen är numera utarrenderad till makarna Hansson.
Inom sig har styrelsen för året utsett till v. ordförande Sten Sahlin,
sekreterare Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighetsförvaltare Carl-Viking Wahlin.
Vänersborg den24mars 1982
Sven Lind
Kjell Thernquist
Evert Lundborg
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Sten Sahlin
Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson
Mauritz Björnberg

Årsbokslut

Resultaträkning för 1981
Intäkter

Kostnader

Hyresintäkter hotellet. . . . . . . . . . . . . . . . 25.890:Hyresintäkter gillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500:Ränteintäkter....................... 1.243:73

Räntor ..................... .
Vatten, renhållning ........... .
Uppvärmning ............... .
sotning ..................... .
Försäkring .................. .
Underhåll och reparation ...... .
Övr. fastighetskostnader ...... .
Skatt ....................... .

14.463:63
628:50
1.048:895:70
6.991:9.996:1.285:90
993:-

Årets resultat ................ .

34.241:73
392:-

34.633:73

34.633:73

Balansräkning per 1981.12.31
Tillgångar

skulder

Postgiro och bank .................. . 9.684:95
Hyresfordran ...................... .
300:Fordran Gillet. .................... . 6.506:60
Inventarier.........................
3.100:Fastigheten/tax.värde 180.000/ ........ 155.000:174.591:55
Kapitalunderskott................... 9.683:25

Omkostnader ................ .
Ränteskulder ................ .
Lån Eliassons donation ....... .
Lån övriga fonder. ........... .
Lån bank .................. ..

15.691:80
975:61.623:26.235:79.750:-

184,274:80

184.274:80

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION
Ingående behållning:
Lån till stiftelsen .................... 61.623:Banktillgodohavande . . . . . . . . . . . . . . . .
l. 784: Il
Ränteintäkter: ..................... .
206:43
63.613:54

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen ............. .
Banktillgodohavande ......... .

61.623:1.990:54
63.613:54
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REVISIONSBERÄ TTELSE
Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 810101-811231.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen.
Med anledning av granskningen tillstyrker vi:
att resultaträkningen och balansräkningen fastställes
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
Vänersborg 1982-03-15
GöranAhlin
Revisor
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Åke Gillberg
Revisor

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/6 1982
HEDERSLEDAMOT
Janson, Olov, Kamrer, Vargön
MEDLEMMAR
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .......................... .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ................ .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ................ .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ........ .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Vänersborg ............. .
AHLIN, ULF, Vänerseborgständig medlem ................... .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .............. .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ... .
*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg ..... .
*ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .............. .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .......................... .
ALM, LARS, Byggnadsinspektör, Vänersborg ................. .
ALM GREN, BOO, Kapten, Göteborg ......................... .
*ALMQVIST, SVEN, Professor, Linköping .................... .
*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .......... .
AM GÅRD, GUNNAR, Vänersborg .......................... .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ...... .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, ANDERS, Fastighetsskötare, Vänersborg ........ .
*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma ............... .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ......................... .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda ...................... .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .............. .
*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ................ .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ................... .
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg ......... .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .......... .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg ................... .
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Hisingsbacka ............... .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ........ .
ANDERSSON, KARL-GUST A V, Representant, Vänersborg ..... .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................. .

Födelseår

1935
1966
1965
1944
1916
1968
1923
1948
1924
1922
1956
1944
1908
1931
1910
1907
1940
1917
1958
1917
1923
1940
1935
1945
1914
1915
1913
1917
1918
1953
1925
1935
1940

In trädes år

75
80
78
58
54
78
58
75
55
51
76
73
(43)76
46
55
82
74
60
80
43
80
74
69
55
54
51
46
69
65
74
82
76
80
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ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ............... .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .................. .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ...................... .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .......... .
ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda ......................... .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ............................ .
*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... .
*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg ................... .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1955) ...................................... .
ANDERSSON PER ARNE, Brålanda ......................... .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ............ .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ............... .
ANDERSSON, ROLF, Brålanda ............................. .
*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg ............ .
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg ......... .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ........... .
*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ........ ·... .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg ........ .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg ............. .
ANDOLF, NILS, F .lasarettsläkare, Vänersborg ................ .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg ............. .
*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ........ .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .............. .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg ............. .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ............................ .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ...................... .
ANGSEUS, TAGE, !:e polisinspektör, Vänersborg ............. .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .................. .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ....................... .
*ARVIDSSON, BIRGER, schaktmästare, Köping ............... .
ARWIDSSON, GÖSTA, Socialsekreterare, Hudiksvall .......... .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ......... .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..................... .
*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. .
BACK, HENRIK, Vänersborg ............................... .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .................... .
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ........................ .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ................ .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .............. .
*BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan ........ .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .................... .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ............................ .
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1930
1944
1926
1950
1968
1912
1915
1922

59
81
80
79
69
82
53
51

1892
1970
1919
1928
1947
1918
1924
1930
1950
1914
1900
1925
1908
1913
1907
1938
1908
1942
1914
1924
1912
1949
1897
1923
1927
1920
1918
1964
1932
1934
1910
1965
1903
1934
1968

42
70
35
76
80
45
70
80
75
55
61
72

82
82
53
68
66
82
66
75
61
75
46
81
60
59
55
79
73
63
66
78
55
76
68

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................... .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ......................... .
BERG, LARS, Vänersborg .................................. .
BERG ER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem ............. .
BERG ER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ..... .
*BERGER HARRY, Disponent, Vänersborg .................... .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .............. .
BERG ER, MAX, Vänersborg ständig medlem .................. .
BERGER, ORV AR, Tandläkare, Vänersborg .................. .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciufenna, Italien .......... .
*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö ................... .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ..................... .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ......................... .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ....................... .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg ......... .
**BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Helsingborg ......... .
BERNER, JONAS, Vänersborg .............................. .
BERNER, CLAES-GÖRAN, Vänersborg ...................... .
BERNER, CURT, Köpman, Vänersborg ...................... .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .............. .
BERNHAGEN, VIKTOR, Kommunalborgmästare, Askersund ... .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg ......... .
*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg ................. .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U .S.A) .......... .
*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum ............................. .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Dals Rostock ................ .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg ............................. .
BJÖRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ....... .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg ................ .
*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Väners b. Bisittare i styrelsen .. .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .................. .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............... .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg ... .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ................... .
*BLOM GREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ...... .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg ................ .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .............. .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg ........................... .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .................. .
*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Nors borg, ständig medlem ....... .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem ......... .
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ...................... .
BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg ................ .
*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa ....................... .

1920
1944
1967
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1911
1920
1930
1950
1942
1914
1912
1969
1946
1940
1942
1914
1916
1910
1901
1911
1938
1940
1923
1954
1927
1929
1953
1926
1929
1912
1943
1941
1960
1908
1923
1914
1906
1935
1919

53
68
68
76
55
54
76
76
72

32
43
48
80
80
80
29
82
80
80
79
82
82
43
(24)62
46
75
76
65
77
54
54
77
60
80
54
77
77
77
77
55
55

48
77
54

57

BROCKNER, KURT, Skellefteå ............................. .
BÖGLER, RONALD, Kamrer, Skövde ........................ .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .............. .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ............ .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .......... .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg ...................... .
**CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping ............ .
**CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad ................. .
**CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle ...................... .
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .................... .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ................... .
DAFGÅRD, BENGT, Arbets!., Trollhättanständig medlem ...... .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby ..................... .
*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg ................ .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken ................. .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ............... .
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg ..................... .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg ............................. .
*DALGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg ............ .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg ......... .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .......... .
DA VIDSSON, BIL T, Bankkamrer, Vänersborg ................ .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö ......................... .
**DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1972) ...................................... .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg ................... .
*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg ............... .
ED NER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .................... .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm ................. .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .......... .
*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby ........................ .
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .......................... .
*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan ..................... .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg ............. .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ................. .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg ...................... .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ........................ .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ....................... .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg ................... .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg ............ .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön ............................... .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg ..................... .
*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma ..................... .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg ........... .
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1934
1928
1947
1932
1902
1921
1905
1907
1911
1913
1916
1939
1919
1903
1924
1918
1911
1965
1911
1918
1957
1938
1912

82
74
67
67
70
82
30
30
30
55
49
50
67
53
48
55
55
67
53
75
71
64
79

1895
!928
1903
!910
!908
1916
1919
1924
1916
!935
1922
!916
1937
1949
1951
1908
1943
1930
1919
1940

21
73
46
78
78
71
44
50
53
73
73
60
80
74
65
77

80
75
44
75

**ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .................... .
**ELOW, STIG, Ingenjör, Hallstavik ........................... .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .............. .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg ..................... .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg ................... .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .................. .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem . ............... .
ENGLUND, MAGNUS, Stud., Vänersborg ständig medlem ...... .
**ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg ................... .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .. .
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .............. .
ENGLUND, SAMUEL, Uppsalaständig medlem ............... .
*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg ................ .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem ...... .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg .................. .
*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg ............... .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg ................... .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg ...................... .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .............. .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .................. .
*ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo ............... .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .................. .
*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .................. .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen ................................. .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg ............................ .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .............. .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg ............... .
*ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg ............. .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ................. .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg ...... .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ................. .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .............. .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .............. .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ................. .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg ................. .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg ........... .
*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg ..................... .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg ......................... .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ...................... .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg ..................... .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .................. .
*FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö ........................ .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ........................... .

1906
1912
1916
1966
1943
1913
1981
1949
1909
1966
1939
1977
1913
1944
1941
1913
1904
1912
1918
1927
1909
1966
1908
1939
1964
1896
1932
1906
1921
1909
1925
1925
1906
1942
1934
1909
1906
1942
1926
1953
1915
1910
1916

30
30
51
80
47
42
82
49
30
66
47
82
55

54
80
46
77
46
66
77
55
66
43
54
80
60
64
55
58
78
70
61
76
76
79
67
55
66
74
77

75
52
69

59

FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ................. .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .................. .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan ...................... .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ........... .
FRIBERG, SVEN-OLOV, sjukhusdirektör, Säter ............... .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTA V, Ämneslärare, Vänersborg ... .
FRIEDLÄNDER, OWE, Målarmästare, Vargön ................ .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ......................... .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ........ .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .............. .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Jönköping ....... .
**FRÖ BERG, GÖST A, Apotekare, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1974) ........................................ ...... .
*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ..................... .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg ............ .
*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg ............. .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ................. .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ......................... .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ..................... .
*GEMVIK, GÖST A, Intendent, Vällingby ...................... .
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby ............................ .
GILLBER G, GÖST A, Köpman, Trollhättan ................... .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .................... .
*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .......... .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .................. .
GRANQVIsT, ÅKE, Försäljare, Vänersborg ................... .
GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .............. .
*GULLBRANTZ SVEN, Murare, Vänersborg ................... .
GULZ, LENNART, Fil.mag. Vänersborg ...................... .
**GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1967) ...................................... .
GULZ, TORBJÖRN, LEOPOLD ............................ .
GUNNARSSON, PÄR, Filialchef, Billdal ..................... .
*GUSTAFSSON, EDVARD, stadsarkitekt, Ängelholm ........... .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ........... .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ........... .
*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ............ .
GUSTA VSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ............. .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ....................... .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .......... .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed ...................... .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed ................... .
**HAGBORG, ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg ........... .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem.
Ersättare i styrelsen . ........................................ .
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1940
1922
1919
1923
1916
1920
1946
1945
1927
1920
1922

68
76
69
69
71
81
80
67
67
67
67

1896
1917
1939
1915
1911
1918
1917
1911
1917
1918
1939
1920
1948
1939
1932
1913
1939

24
56
71
34
51
67
80
47
46
66
77

55
77

67
60
44
54
28
82
82
46
71
66

1905
1965
1952
1923
1944
1935
1918
1937
1919
1932
1919
1922
1908

82
64
65
(66)74
30

1941

53

55
77

*HAGBORG, TORSTEN, Tj.man, Trollhättanständig medlem .... .
HAG LIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ............... .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg ...................... .
*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg ...................... .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ............. .
HALMA, LARS-OLOF, Vänersborg ......................... .
*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg ................. .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ........ .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ................... .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .......... .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg ......................... .
*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg ................... .
**HAMMARSTRÖM UNO, Kapten, Umeå ständig medlem . ....... .
*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ................ .
HANSSON, CHRISTER, Rest.chef, Arvikaständig medlem ..... .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen ...................... .
HARLITZ, AL VAR, Ingenjör, Vänersborg .................... .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem ..... .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Moheda .................... .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ................... .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ................ .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ....................... .
HEDBERG, FRANK, Vargön ............................... .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås ............................ .
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg ..................... .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg ................. .
HEDSTRÖM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg .................. .
HEINULF, CONNY, Vänersborg ............................ .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .......................... .
**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg ................ .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .................. .
HELLSTRÖM, HÅKAN, studerande, Vänersborg .............. .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg ..................... .
HERRMANN, GERHART, Tandtekniker, Lysekil ............. .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ........................ .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg ............... .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg ..................... .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg ................ .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .................... .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .................... .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg ................. .
HURTIG, BENGT MAGNUS, studerande, Vänersborg ......... .
*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .......... .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg ................. .

1931
1946
1941
1912
1915
1958
1925
1945
1917
1934
1968
1926
1899
1924
1942
1929
1908
1940
1943
1905
1929
1945
1935
1934
1943
1904
1902
1962
1955
1906
1930
1956
1957
1931
1939
1929
1910
1908
1927
1944
1920
1953
1923
1918

52
68
82
55
66
80
45
76
67
76
82
45
28
52
57
79
66
64

64
59
82
76
79
57
76
63
72

80
73
29
64
75
81
82
79
82
65
60
76
82
75
66
53
78
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HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ............ .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ....................... .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ......................... .
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, MIKAEL, Vänersborg ......................... .
*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ................ .
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ........ .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg ..................... .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .............. .
**JANSON, OLOV, Kamrer, Vargön, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot ................................. .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga ...................... .
JANSSON,SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .................. .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ................ .
** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ................ .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem ......... .
JENNISCHE, PER, Fil. dr. Uppsala, ständig medlem . ........... .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .......... .
**JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping ................ .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg ........... .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg ........... .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ..... .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborg ständig medlem ... .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg ........................ .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg ............ .
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg .......... .
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla ........................... .
JOHANSSON, BERTH, Typograf, Vänersborg ................ .
JOHANSSON, TAGE, BERTIL, Byggnadsarb., Vänersborg ..... .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem ........... ..... .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ........................ .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, GERHARD, studerande, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .............. .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ............ .
*JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg ............ .
*JOHANSON, HARRY, Modellör, Kurnia ..................... .

62

1921
1922
1944
1907
1934
1941
1932
1901
1920
1939
1966
1908
1936
1920
1938
1909
1921
1926
1947
1913
1941
1943
1947
1898
1950
1911
1954
1927
1914
1970
1907
1911
1932
1934
1923
1959
1976
1920
1970
1933
1946
1905
1910

77

64
77

71
61
74
53
65
70
70
76
57
59
50
66
30
77

58
78
30
64
64
64
26
77

78
76
76
68
82
59
75
77

82
80
76
76
60
80
66
66
53
54

JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg ................ .
JOHANSSON, HELMER, KommunalarbeL Vänersborg ........ .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .................. .
*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ................... .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ............. .
*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ........ .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .................. .
*JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg ................ .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ... .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .......... .
*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ............ .
*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .............. .
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg ................. .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .............. .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .............. .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, LENNART, Vänersborg ...................... .
JOHANSSON, MARTIN, studerande, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg ........................ .
JOHANSSON, RICKARD, studerande, Vänersborg ............ .
*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ....... .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ............ .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ............. .
*JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........... .
*JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta ..................... .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered ............ .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ......... .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ............... .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg ................. .
JONSON, GUNNAR, 0., Göteborg .......................... .
*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna ...................... .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg ............................... .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg ............................. .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg ......... .
JONSSON, LARS, Vänersborg .............................. .
*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg ...................... .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .............................. .
JONSSON, TAGE, 1:e Postiljon, Vänersborg .................. .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .............. .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänteman, Vänersborg .............. .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .......................... .

1907
1925
1921
1908
1928
1918
1937
1910
1923
1914
1927
1910
1957
1962
1942
1942
1952
1963
1935
1973
1966
1905
1930
1944
1902
1934
1923
1937
1932
1957
1939
1917
1931
1930
1920
1912
1914
1960
1923
1956
1918
1916
1931
1909

60
82
73
44
65
55
76
55
66
69
53
42
80
76
82
79
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76
59
76
80
53
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76
55
79
57
59
67
76
75
78
82
54
46
45
66
63
45
63
80
82
65
59
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JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .............. .
JOSErSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .......................... .
JÅ TBY, RUNE, skorstensfejarmästare, Vänersborg ............ .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg ........................... .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg ................... .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .................... .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda ............... .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten ................ .
*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg ............. .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons., Vargönständig medlem .... .
**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile,ständigmedlem ... .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .............. .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) ........................................ .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre ...................... .
*KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .................. .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg ............... .
CARLSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg ............... .
*CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disp., Vänersborg, ständig
medlem ................................................... .
**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ........... .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg ............ .
CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Älvängen ständig medlem ... .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .................. .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ......... .
*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg ................ .
*KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg ..................... .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Vargön ............ .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .... .
*CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW ......... .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen ................ .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ................... .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .................. .
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö ................ .
KEMPE, BO, Laboratoriassistent, Vänersborg ................. .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .... .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp ........................ .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg ................. .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .................... .
*CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .............. .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ............... .
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ....................... .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors ........... .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vargön .......................... .
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1948
1933
1931
1960
1919
1929
1941
1910
1914
1944
1904
1915

75
65
76
81
82
75
80
58
54
47
30
75

1913
1912
1911
1928
1924

67
75
51
60
69

1897
1909
1917
1939
1952
1958
1908
1896
1957
1946
1919
1936
1926
1914
1913
1948
1936
1928
1941
1944
1916
1934
1908
1898
1913

32
30
66
47
60
82
55
57
76
47
54
77

67
58
63
75
65
76
74
74
55
64
53
60
74

*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda ..... .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ................... .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg ............ .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Bålsta, ................. .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult ......................... .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ............. .
LARSSON, BERTIL, Kock, Uddevalla ........................ .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .................... .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg ................. .
*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem ..... .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg ................. .
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg ............... .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ..................... .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg ............. .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .............. .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .................... .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .................... .
LARSSON, LEIF, Vänersborg ............................... .
*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem ... .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare .......... .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg ................. .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg ...................... .
*LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .......... .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .................... .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Trollhättan ....................... .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode ............................ .
*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg ................ .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Frändefors ....................... .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda ........................... .
*LIND H, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .............. .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad ..................... .
*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg Innehavare av gillets
medalj (1976) 1:eålderman .................................. .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg ................. .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ........ .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .......... .
*LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö ........... .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ........... .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .................. .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem ......... .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem . ........ .
*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .................. .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro ........... .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ....... .

1912
1926
1930
1921
1939
1963
1945
1942
1910
1936
1944
1913
1907
1909
1966
1943
1914
1934
1924
1935
1929
1914
1911
1927
1944
1935
1908
1948
1944
1930
1920

79
46
54
50
57
45

1913
1938
1949
1918
1899
1921
1944

40
66
66
62
47
60
65

33

82
77

63
77
63
80
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76
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66
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74
80
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75
54
77
77

1954

75

1927
1914
1903
1921

62
54
55
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LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg ooooooooooo oooooo
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg oooooooooooooo oooooo
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg oooooooooooooooo. ooo...
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg oooo. oooo. oo. ooooo
*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv oooooooooooo oooooo
*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik. ooooooo. oo... oooo
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerumo ooooooooooooooooo oooooo
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken o. ooooooooo oooo..
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka oooooo o. oooo
LISS, PER ARNE, Vänersborg ooooooo. ooooooooooooooooo oo. o. o
LIST AD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg ooooooooooo. ooooo
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg ooooo.. o. oo
*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .. oooo
LUNDBLAD, LARS, Leg.läkare, Stockholm ooooooooooooo oo. ooo
**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vargön oooooooo ooo. oo
LUNDBLAD, SÖREN, Billackerare, Frändefors . ooooooooo oooooo
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen oooooooooooooooo ooooo o
LUNDBORG, ERIC, studerande, Vänersborg ständig medlem ooooo
*LUNDBORG, EVERT, Köpmo, Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd ooooooooooooooooooooooooo. ooooo. oo. ooo. ooo. oo ooo. o
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ooooooooooooooooo. oooooo.. o
LUNDBORG, JAN, Vänersborg ooo oooooooooooooo.. ooooo o. oooo
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg oo. ooooooooooo oo. ooo
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda oooooooo. oo ooooo
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda ooooo.. oo. oooooooooooo... oo.. o
*LUNDGREN, ARVID, sektionschef, Enskede ooooooooo. oo. oo. oo
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, VillachÖsterrike ooooooooooo ooo. o.
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg oooooo. o. oo. ooooooo.
*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ooo. ooo... ooooo ooooo
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ooooooooooooo.. oo. ooooo
**LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg oo. oo. ooo. o. oo. o.
LUNDIN, JAN, Vänersborg ooooooooooooooooooo. oooo. ooooo.. oo
*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål oooooooooooooooooooooooo
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg. ooooooo. ooooo. oooooo
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ooooo. oooooo
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg oooo. oo. o. oo.. oo. ooo
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön oo. oo. o. oooooooooooo. o.. oo
LÖF, MARTIN, Vänersborg oooooooooooooooo. oooo. oo. oooo oo. oo
LÖF, STEFAN, Vänersborg oooooooooooooo. o. o. o.. ooooooo oooo.
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg ooooo. oooooo. oooo. ooooo
*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg. oooo. oooooooooooooo
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg o oooo. ooooooooooooooooo... oo
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby ooo. oooooo. oooooooooo
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping oo. oooooo
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1908
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1940
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37
35
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39
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80
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MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .............. .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede ..................... .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .............. .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ............... .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ............... .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg ............... .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem ................. .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun ....................... .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg ............ .
*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ....................... .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg ..... .
*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ........... .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg ........................ .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg ..... .
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg ......... .
NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris ...................... .
*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .......... .
*NILSSON, GUSTA V, Lantbrukare, Vänersborg ................ .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .............. .
NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla ....................... .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .............. .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnarna ......... .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnarna ........ .
*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ................... .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ................. .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg ...................... .
NISSEN, PETER, Amanuens, Vänersborg ..................... .
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingenjör, Märsta .................. .
*NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun ....................... .
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg ................. .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ............ .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg ................. .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .................. .
NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ........... .
NYSTRÖM, ÅKE, fd. Köpman, Vänersborg ................... .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg ...................... .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg ......................... .
OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla ................. .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg ................... .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .................. .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ................. .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg ....................... .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ..................... .
OLSSON, GUSTAF, Teckn.lärare, Vänersb. ständig medlem ..... .
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OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg ............... .
OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg ........................... .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .... .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg ..................... .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .................. .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ................ .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg ........................ .
*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla ..................... .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ..................... .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ................ .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .. .
*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg ........ .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg inneh. av gillets
medalj (1980) .............................................. .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, stockholmständig medlem .... .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda ............. .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................. .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ............... .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg ...................... .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg .............. .
PERSSON, THORE, Vänersborg ............................ .
*PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .................. .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg ........................... .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön ......... .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .................... .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .......... .
*PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping ........... .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .................... .
*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga ............... .
*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro ........................ .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innehavare av gillets medalj (1980) ............. : .............. .
*PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg ......... .
RAHM, GUNNAR, Apoktekare, Askim, ...................... .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg ................... .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ......... .
*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .................... .
RAI'!ER, STEN ERIK, Leg. läkare, Göteborg .................. .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg ....................... .
*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .................... .
REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund ....................... .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ................. .
REINOLDSSON, PETER, LENNART ....................... .
*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .................... .
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ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg ............ .
**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan ...................... .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan ................... .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt., Vänersborg ständig medlem ... .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt., Mellerud ständig medlem .. .. .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .......................... .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg ............... .
*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .......... .
*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg ................... .
RYDING, LARS, Målare, Vänersborg ........................ .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand., Enskede .................. .
*SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Vänersborg Andre ålderman,
innehavare av gillets medalj (1975) ............................ .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ................... .
SAND, OLOF, Köpman, Vänersborg ......................... .
*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .................. .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön ............. .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg ..... .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg ............. .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla ................... .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ........... .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .......... .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan ................. .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .................... .
*SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), l :s te Postiljon, Grästorp ........ .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .................... .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg ............................. .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ............................ .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg ................................. .
*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg ............... .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg ..................... .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ...................... .
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ................. .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings Backa ........ .
SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg ............... .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg ............ .
**SJÖSTRÖM, GUSTAF, Vänersborg .......................... .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ...................... .
*SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby .............. .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg ............................ .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg ............... .
SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ........... .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .......... .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ....... .
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1948
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1911
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45
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*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .................. .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .............. .
STENBERG, ARNE, Vänersborg ............................ .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg ........... .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg ............... .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg ................. .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .................. .
**STENSTRÖM, LARS, l :s te Länsassisten t, Vänersborg .......... .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............... .
*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö ................. .
*STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg ........... .
ST JERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ............. .
STRAND, ROLAND, Trollhättan ............................ .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ................ .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg ....... .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala ........................ .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .................. .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ...................... .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .................... .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud ............................. .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ................... .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ......... .
*SUNNERDAHL, VILGOT, l :s te Mätare, Vänersborg ........... .
*SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ................... .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg ................ .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg ........... .
*SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg ............... .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg ............... .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .......... .
*SVENSSON, ALF, Direktör, Nyköping ....................... .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping ................... .
*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ................... .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ............... .
*SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg ............... .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem ............. .
*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg ................... .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Lund ...................... .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................... .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ........................ .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg ............................. .
SVENSSON, PER, Distriktsledare Vänersborg ................. .
SVENSSON, PER, Civilekonom, Vänersborg .................. .
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem .............. .
*SVÄRD, TAGE, Helsingborg ................................ .
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*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn ......................... .
**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby ................. .
SÖDERQVIST, BO, Vänersborg ............................. .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ................ .
*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg ..... .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ............. .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Vänersborg ............ .
*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ........ .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .............. .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg ...................... .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ......................... .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad ............... .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg Kassajogde,
Krönikör ................................................. .
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) ............................ .
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ............ .
*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg ....................... .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .......... .
*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg ............... .
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................ .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus ..................... .
TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum ................... .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ .
*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .................... .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .............. .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................. .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg ................ .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ................ .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg ................ .
TORNBERG, PETER, Vänersborg ........................... .
*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg ..... .
TUFVESSON, ANDERS, Stud. Vänersborg ................... .
**TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Brommaständig medlem ... .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .................... .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör,Vänersborg .............. .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg ............. .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik ..................... .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ............ .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg ............... .
W ADMAN, INGW AR, l :e Byråsekreterare, Vänersborg ......... .
*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare i
styrelsen, Årsskriftsredaktör . ................................ .
W AHLIN, JACOB, Vänersborg ............................. .
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WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .................... .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad ................... .
W ASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................. .
*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg ............ .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg ........... .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud.Vänersborg ...................... .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud, Vänersborg ................... .
*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..................... .
*WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand ................ .
WEISS, ANDERS, l :s te Byråsekreterare, Kvissleby ............. .
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla ............. .
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan ................ .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg ..................... .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg ....................... .
*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg ............... .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg ........ .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .............. .
VENNERHOLM, IVAR, F .lasarettsläkare, Vänersborg ......... .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .................. .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..................... .
WERNER, ARNE, l :e Hantverkare, Vänersborg ............... .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................... .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ......................... .
WERNER, LARS, studerande, Vänersborg .................... .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Göteborg .................... .
*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön ............... .
*VESSBY, SIGV ARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ........................... .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................... .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ................ .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ........... .
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö ................ .
*WESTERLUND, EINAR, l :e Kronoassistent, Vänersborg ....... .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, l :e Stabsredaktör, Vallentuna .... .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ........... .
*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje ............ .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan ................... .
*WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ...................... .
WESTHALL, HÅKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg .......... .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg ..................... .
**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ............. .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg ............. .
WIKNER, ALFRED, New York ............................. .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Åsbro ............ .
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40
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38
80
34
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58
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*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ........... .
WULF, ANDERS, Fil.kand., Benglen, Schweiz ................. .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .......................... .
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg ......................... .
*WÄRNE, OR VAR, Kontorist, Trollhättan ..................... .
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Falun ........................ .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg ... .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .................... .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vargön .............. .
*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön ............... .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................... .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ......... .
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .................... .
ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Karlstad ...... .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............... .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ............ .
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ............ .
*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .......... .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .................. .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ .

1924
1943
1950
1903
1928
1950
1917
1950
1913
1900
1920
1958
1930
1943
1923
1903
1922
1902
1933
1920

51
63
63
63

53
74
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46
42
72
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Antal medlemmar: 785
* tilldelad 25-årstecknet.
** tilldelad 50-årstecknet.

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under
adress
Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2,
462 00 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1982
styrelse
LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Atderman, 1980 (1966).
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassajogde, Krönikör 1980 (1974).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Arsskriftsredaktör 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980.

Beredningsnämnd
GILLESKRIV AREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman,
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör.
BERGER. GUNNAR, Ingenjör.

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN, f.d. Disponent.
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare.
LIND, HÅKAN, Jur.kand.

Räkenskapsgranskare
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt.
LIND, HÅKAN, Jur.kand.
ÖSTERHOLM, LAGE, Ersättare.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1982
stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas
här ordförande, v .ordförande, sekreterare o.s. v.
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GILLETS ÅLDERMÄN
1905-1920,
1921-1935,
1936-1941,
1942-1953
1954-1964,
1964-1973
1973-1979
1980-

stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjorth
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Janson
f.d. Disponenten Sven Lind

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande, detta år infördes beteckningen förste
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nu varande titlar.

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1982
styrelse
ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor
ÖBERG, AL VA, Fru, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gilleskrivare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Fru Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Fru Kassafogde
NORDGREN, ASTRID, Fru Gillevärdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna
CARLSSON, BRITTA, Fru, Gillevärdinna
ROSLIND, BIRGIT, Fru Gillevärdinna
SUNDEFORS, INGA-LISA, Fru Ersättare
SVENSSON, EBBA, Fru Ersättare

Beredningsnämnd
HELLMAN, KARIN, Fru
LUNDIN, LEILA, Fru
CARLSSON, BRITA, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru
ÅBERG, ELLY, Fru Ersättare
ERICSSON, RUTH, Fru Ersättare

Arkivarie
MELLQVIST MAJ-BRITT, Fru
ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

Siffergranskare

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

279 medlemmar, varav 9 ständiga, 2 hedersledamöter
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Bankfack.
Ha inga värdepapper hemma!
Det enda du ska ha, är en lista på vilka
viktiga handlingar du har i bankfacket.
Passa på och hyr bankfack nu. Nu
har vi många lediga.

•

Sparbanken i Vänersborg
Västgöta-Dals stadshypoteksförening
Box 136, 462 01 VÄNERSBORG
Tel. 0521/138 00

Vi lämnar bottenlån med bunden ränta - hypotekslån -till nybyggda bostadshus eller äldre fastigheter som ombyggts med statliga lån.
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BI:IRJA MED EN BEGAGNAD!
SAAB TURBO -79, -80, -81. Sedan
3-dörrars.

SAAB TURBO -81. 5-dörrars med
automatlåda.
Körda mellan 3000 och 7000 mil.
Pris från 49.500:-

JUST NU BETAlAR VI FÖR MYCKET FÖR DIN BIL!
Trollhlittan· Kardanvägen 18· Tel. 0520-12930
Vänersborg · Tenggrentorpsvagen 12 Tel. 0521-19000

Mellerud · Landsvagsgatan 34 · Tel. 0530-102 40

~
~

Kassetterna spel-

bara på alla VHS
videobandSpelare

~

H ERB ERT

S•eriges äldsta
Radio . TV -affar

~!!!J

R"'idensgatan 16, Vänersborg -

Tel. HJO 39

Män man märker handlar hos
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SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT
TILL VETTIGA PRISERI
Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK

GIAB

GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB
HOLMÄNGENs INDUSTRIOMRÄDE TEL. VÄXEL 180 90

PKbanken
Ställer upp för Dig och
Vänersborg
KUNGSGATAN

PK BANKEN

9

-

VÄNERS80RG

Tel. 0521/18005

Den här annonsen är alldeles för
litenför att tala om hur bra vi är ...
kom in till oss istället skall vi visa
dig vad vi kan inom reklamen ...

IHHRliR DIl Eg::t;§
Sundsgatan 22
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462 00 Vänersborg

tel 0521/616 90

Vi utför: Projektering, nybyggnad,
ombyggnad, reparationer samt
markarbeten

Sunda r

Bygg AB
Kasenallen 27 · Vänersborg
Tel. 0521/601 00

Allt i Färg
Tapeter
Konstnärsmaterial

JJ\l'ISS()rfS
TAPET & FÄRGHANDEL AB
EDSGATAN 13

~

00]
BOKHANDlARE
rORENINGEN

VÄNERSBORG

.TEL.11102

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

VÄNERSBORGSBOKHANDELSAB
Etablerad 1832
Bokhandeln vid torget
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B -

Tel. 101 10

Några jobb du vill ha gjort?

Ring 031/17 12 10
och tala med Leif eller Tommy Sjöö.

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
ochKvänum
HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,
Miele och Husqvarna.
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SVARVARGATAN 4

Tel. 0521/120 00

Torpa Industriområde

VÄNERSBORG

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

Vänersborgs Guld AB
Edsgatan 18

VÄNERSBORG

Tel. 102 26

Två välsorterade järnaffärer

ANDREENs JÄRN- OCH MASKINAFFÄR
Svarvargatan 2
Torpa industriområde
Tel. 621 50

000

AB VÄNERSBORCS JÄRNHANDEL
Tel. 100 82 -

102 87

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Edsgatan 16
Telefon 13673- 10063
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KYL- FRYS- TVÄTTMASKINER- PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan S -Tel. 613 SO Tel. 172 16

För Er som tänker
BYGGA NYTT, BYGGA OM, BYGGA TILL, REPARERA,
ÄNDRA
har vi
RÄTT PRODUKT, RÄTT SERVICE, RÄTT PRIS.

ltt.f.11 ;te] BYGGVAROR AB
Östra vägen 24, VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Nygatan 102
462 00 Vänersborg

Tel.: 0521/131 lO, 612 39

Tillverkar och säljer alla slags solskyddsprodukter.
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Man vinner alltid på att försäkra i

l='

LÄNsFÖRSÄKRINGAR

Iii ÄLVSBORG
Box 107

462 01 Vänersborg 1 Tel. 0521!160 40

Bo centralt på

HOTELL GILLET
inrymt i
Vänersborgs Söners Gilles fastighet
Edsgatan 53
Lugnt, trivsamt och med goda bäddar
till humana priser.
Tel. 0521/105 89

Är Du aktiv idrottsman, cyklar Du, motionerar Du, eller är
Du fiskeentussiast?

Vi har alla redskapen

Drottninggatan 22
Vänersborg

Tel. 11724
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IVARS KORV
Torget

Vänersborg

Kvalitetsvaror från
Stort sortiment,
även glasstårtor.
112 l. glass

MALMÖ WIENERKORVSFABRIK AB

SPARA BENSIN MED VW-AUDI
·DEN BRÄNSLESNALA BILFAMILJEN

SUNDIN BILHR HB
[ SCANIA

l ~ VOJ.KIIWAGEN l CIID

Au~•

l

östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80

Grand Hotell
Serviceinriktat med trevliga rum • Rum med egen toalett, bad och
dusch • Telefon på samtliga rum • Frukost, kaffe serveras • Stor
fri parkering utefter hamnkanalen, tillgång till garage • Trevligt
läge och humana priser.
Innehavare:
Karin Larsson
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Adress:

Hamngatan 7
462 00 Vänersborg
Tel. växel 138 50

Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON
Industrigatan L. Vassbotten

re1.

101 28,

BIL-glas-Byggnadsglas-Glasmästeri

...-

~

SWED-HUS
570 03 VRIGSTAD

Tel. vx 0382/307 00

Skissa Ditt önskehus. Arkitekten ritar gratis. Dessutom monteringsfärdigt till lågt pris.
Begär katalog: Tel. 05211155 70 - 172 70

BYii6TJÄN5T

i Vänersborg

Ordna Era turistresor, föreningsresor, affärs- och
konferensresor och dyl. genom

\ 1111

\VICe

D. Kjellsson
tel. 186 51

v.lrNJ~~s~o~cs

LINJJ~lrRAFIIK
tel. 620 70

U. Kjellsson
tel. 195 79

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsom rådet.
Medlem i Svenska Busstrafikförbundet
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Datsun Stanza. En helt ny framhjulsdriven bil från
Nissan, världens fjärde största biltillverkare. Upptäck
den japanska teknologins allra senaste landvinningar.
Välkommen på en provtur!

1,81iters motor på 88 hk DIN. Drar0,751/mil vid
blandad körning. Smått otroliga 0,56 på landsväg.
Bränslekostnad 1.500 mil: 3.971:-. Välj mellan sedan
och kombicoupe. Båda rikt utrustade, rymliga, tysta.
Och vilka härliga vägegenskaper. Lägg därtill priset.
~
Datsun Stanza har kommit för att stanna.

-

l!m!l3

PHILIPSONs
Bilhuset med service över hela landet.

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

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311
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1

,,

ATEL]EN MED FARG
SIXTEN FASTH

J:l

Edsgatan 11 B Tel. 134 75
Vänersborg

FOTO

~(ex:pert)
Edsgatan 17

0521-147 00

Tel. 0521- 140 34
Sundsgatan 7 B Vänersborg
AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!
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Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar
VBG PRODUKTER KB
BOX216
462 01 VANERSBORG 1
TEL 0521/180 60
TELEX 42050 VBGPROD S

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

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

..•också hos

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

POL YANT
Ll ROS
WARGIA

segelduk
tågvirke
rattstyrningar

VANERSBORGS MALERIAFFAR
Verkstaden Sundsgatan 37

Tel.11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN
Nybyggnader

Reparationer
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Sparsamma gillebröder
slösar i

SKABABORGSBANKEN
NYA FIESTA LX.
SVERIGES
MEST KÖPTA SMÅBIL.

SÅR l RAD.

Bränsledeklaration: Blandad körning 0,75 l/mil. Bränslekostnad
1.500 mil: 4.444 kr (1/7 82).

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-138 40 Vänersborg

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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••

MALMSTROMS
ur guld • vänersborg

ROLF JACOBSSONS
REDOVISNINGSKONSUL T
VÄNERSBORG
KRONOGATAN 47 B- TEL 0521/623 73

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock
,
E. Fock

· Telefon l 05 60
Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk
SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER

91

•

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

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20
Tel. 05211107 51

Allt i TEGEL
AB TENGGRENSTORPS
TEGEL
Tel. 11011 -

16550.

462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG
GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/603 90

92

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55

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

KOPIOR
av betyg och handlingar
utföres medan Ni väntar

F.d Lyakans Livs- Gropbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag
Söndag

9-20
11--20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg

LOKAlA NYHETER
ÄR

BRA

NYHETER
bra nyheter
läser man i
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Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG -

Telejon 610 40

TRÄVAROR

HYVLERI

Byggnadsmaterial

Snickerifabrik

Papp, Spik, Masonite m. m.

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29

Vänersborg

TeL 101 76

REKOMMENDERAs

Vi har svarat för
trycket i årsskriften
CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 620 25
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AHLINS
TRAFIKSKOLA
GöRAN AHLIN
Tel. 103 66

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

- l gasen sedan
1913
95

l~
,.
llilNI)f~JUl
N
Hedmanstorget
Tel.l5670

- .. . . . . . . . .NÄRA&BRA. .-

Bygger allt överallt
i Vänersborg

Odelius Byggnads AB
Tel. 0521/16728
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Föreningsbanken - landets enda kooperativa
bank. Medlemskapet ger ökat medinflytande.

Föreningsbanken - ett modernt alternativ.

Föreningsbanken
Sundsgatan 5, Vänersborg

l

Tel. 0521-63090

Kvinnan med stil och smak väljer

Kungsgatan 7

Tel. 100 86

NU FINNS VI PÅ ONSJÖ

"Mitt i Tvåstad"
VOLVO

Johannesbergsvägen l, Tel. 05211121 00
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Kungsgatan 23

Vänersborg

0521/100 17

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt
Tel. 0521/14800, 15522

UNO-X Bensinstation
Frändeforsvägen
Alla slags bilreparationer

Gillebröder gillar

Sjöströms Livs
Sandelhielmsgatan 20
Tel 10942
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