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Små och stora händelser under 1900-talet 
av Stellan Granat 

Den 27 december 1905 bildades Vänersborgs Söners Gille som följaktli
gen kan fira sitt 80-årsjubileum. Detta har varit en tid då Vänersborg 
undgått många och stora förändringar på både gott och ont. Här följer 
några rapsodiskt uppräknade händelser av vilka några varit i grunden 
omvälvande medan andra endast kommit att bli snabbt övergående 
krusningar på ytan. Det är förvisso ingen fullständig genomgång av sta
dens 1900-talshistoria men mer en fingervisning hur en lång räcka stora 
och små händelser sammanslaget förvandlar en bygd. 

Den år 1904 uppförda Skogshyddans servering blev 1906 utvidgad och påbyggd. 
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1905 27 december bildas Vänersborgs Söners Gille 
27 januari bildas Metodistförsamlingen 
bildas Fabriks- och Hantverksföreningen 
bildas Vänersborgs Arbetarekommun 

1906 byggs den år 1904 uppförda skogshyddan till 
flyttar Kg! Västgöta Dals regemente till Halmstad och blir Kg!. 
Hallands regemente 
får Vänersborg elektricitetsverk 
bildas Folkets Husförening 
inleds regelbundna biografföreställningar hos Arbetareförening
en 

1907 byggs Nabbensbergs tegelbruk 
påbörjas Tenggrenstorps tegelbruk 
byggs dansbana i Dalbobergen 
öppnar Wermlandsbanken filialkontor i Vänersborg 
dör skofabrikör A.F. Calrsson 

1908 byggs Drottning Sofias Stiftelse för blinda dövstumma 
byggs Fridhems tegelbruk 

1909 står Tenggrenstorps tegelbruk klart 

Är 1916 invigs svängbron vid Gropbron och är i bruk fram till 1966. 
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1910 öppnas Kooperativa Förbundets första affär på Vallgatan 17 
l nov bildas Vänersborgs Folkbibliotek i Arbetareföreningens 
Lilla sal 

1910- torrläggs och utfylls Lilla Vassbotten 
1911 
1911 byggs vattentornet från 1882 på till nuvarande höjd 

inrättas borgarbrandkår 
1912 påbörjas Skräcklans parkområde 

6 aug. invigs ny svängbro vid Gropbron, ersätts 1966 
1913 påbörjas Dalbobergens sanatorium 
1914 köpes Göteborgs zinkexemplar av Molins skulptur och sätts upp 

i Plantaget vid Edsgatan 
tas kommunalhuset Kyrkogatan 22 i bruk 
invigs ny fattiggård på landeriet Hanslunds mark 
bildas Vänersborgs roddklubb 
står Dalbobergens sanatorium klart 

1915 invigs Frälsningsarmens hus vid Gasverksgatan 
7 mars inviger P.P. Waldenström Missionskyrkans nya kyrka 
vid Norra Järnvägsgatan 18 

1916 tar Kgl. Västgöta regemente sina nybyggda kaserner i bruk 
läggs Margarinfabriken ned 
står nya trafikkanalen och ombyggda Trollhätte kanal klara och 
därmed nya Dalbobron och ny järnvägsbro 
invigs de nu v. slussarna vid Brinkebergskulle och Trollhättan 
15 sept. invigs monumentet vid Brinkebergskulle över soldater i 
1808-1809 års krig döda på fältlasarettet på Restad 

1917 15 jan. brinner läroverkets gymnastiksal ner 
ersätts handringningen av kyrkklockorna med elringning 
byggs Norra skolan till med två byggnader 
byggs nuv. PK-bankens (dåv. Wermlandsbankens hus) hörnet 
Eds- och Kungsgatan 
anläggs stickspår från UVHJ för Tändsticksfabrikens behov 
22 sept. invigs ny skyttepaviljong på Holmängen 

1918 byggs musikpaviljong i Plantaget 
står epedemisjukhuset vid Torpavägen klart 

1919 9 juni invigs Katrinedals kyrkogård 
upphör musikföreningen Göta som bildades 1901 
bildas Humanistiska Förbundet i Vänersborg 
får brandkåren den första motorbrandsprutan 
påbörjas nu v. Svenska Handelsbankens hus (dåv. Väners borgs
banken) 
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Vänersborgs kyrka genomgick 1925 en omfattande reparation och omändring. Korfönst
ren murades igen och von Rosens altartavla "Den Törnekrönte" sattes upp. Predikstolen 
sänktes och läktarna längs kyrkans långhus togs ner. Bilden visar kyrkans interiör mellan 
1865 och 1925. 
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1920 reses minnessten över Brätte på det gamla stadsområdet 
reses minnessten över Kg!. Västgöta regemente på Grunnebo hed 
hålls hantverks- och industriutställning 
förliser Concordia av Vänersborg efter grundstötning 
flyttar Folkbiblioteket till Drottninggatan 26 
inkorporeras Lilla Vassbotten (Sanden) med Vänersborg 

1921 9 april brinner Vänersborgs Tegelbruk 
omlägges stadens gator med tuktad gatsten 
tas rådhussalen i stadshuset i bruk 
avtäcks Halvord Lydelibysten 

1922 sätts Belfrageska gravstenen upp i kyrkans vapenhus efter att ha 
återfunnits 1920 på Överby 
byggs brandstation på Kyrkogatan 23, byggs om 1941 
bildas Filadelfia kyrkan 
anskaffas brandbil till brandkåren 
får Vänersborgs kyrka elijus 
flyttas Drottning Sofias stiftelse till Lund 

1923 byggs Metodistkyrkan vid Kyrkogatan 
planteras nu uppsättning träd utmed Edsgatan, huggs ner 1963 

1924 ersättes helt gasljuset med elijus i staden 
1925 omfattande reparation av Vänersborgs kyrka, varvid bl.a. lång

sidornas läktare rivs och altartavlan "Den Törnekrönte" av -
Georg von Rosen sätts upp, ny sakristia byggs 
bildas sångsällskapet Sjung Sjung 

1926 invigs Folkets Park 
anläggs Vänersvallens idrottsplats 

1927 läggs Kg!. Västgöta regemente ner 
får Filadelfia-församlingen kapell vid Nygatan 
byggs landstingsbyggnaden vid Änggatan 

1928 står Folkets Hus vid Kyrkogatan 36 klart 
bildas stadsmusikkåren 

1929 30 april dör Birger Sjöberg 
börjar juldekoreringen av Edsgatan för första året 
18 okt. bildas Vänersborgs teaterförening 

1930 12 maj grundas Vänersborgs Lottakår 
påbörjas Vänerns reglering och grävs Sjöbodakanalen 
öppnas Källshagens sjukhus i Kg!. Västgöta regemente förutva
rande kaserner 
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Kungliga Västgöta regemente flyttade 1916 från Axvalla hed in i nybyggda kaserner öster 
om Vänersborgs centrum. Regementet lades ner i den stora avrustningen 1927. 

1931 rivs Polhemsbron vid Rånnum och ersätts med en ny 
delas lasarettet upp i en medicin- och en kirurgiavdelning 
invigs krematoriet 
byggs serveringen och stora entren från Blåsutbacken till Folkets 
Park 
byggs Folkets Park friluftsteater 

1932 läggs Tändsticksfabriken ner i samband med Kriigerkrachen 
1933 tas mejeriet vid Norra Järnvägsgatan i bruk 
1934 byggs läroverksbyggnaden från 1869 på med en tredje våning 
1935 byggs Skräcklestugan 

släcks 1873 års Bastungenfyr för gott 
flyttas Folkbiblioteket till Drottninggatan 4 
6 dec. avtäcks minnesplatta över Birger Sjöberg på väggen till 
hans födelsehus 

1936 flyttas Bältesspännarna iill Museiplantaget 
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uppsätts och avtäckes bysten av landshövding greve Erik Josias 
Sparre i plantaget 
l juli ersättes borgmästaren av stadsfiskalen som polischef 
invigs biografen Stjärnan, läggs ner 1984 
blir Vänersborgs Folkbibliotek Vänersborgs stadsbibliotek 
invigs Filadelfias kapell Nygatan 33 



Folkets Park fick 1931 sin stora entre mot Blåsu/backen samt serveringsbyggnad med al
tan. 

Tändsticksfabriken lades ner 1932 till följd av Krugerkraschen. Sedan 1852 låg den vid 
Östra vägen och var en av de stora industrierna i Vänersborg. 
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I Skräck/eparken strax nedanför Norra skolan fanns under många år e/l kallbadhus vilket 
revs 1938. 

1937 övertar AB Jordbruksbanken Wermlandsbankens Vänersborgs
kontor 

1938 invigs sagabiografen 
rivs kallbadhuset vid Skräcklan 
byggs "modern-dans" bana i Folkets Park 

1939 står Korsebergs sjukhus färdigt att tas i bruk 
öppnas Volvos verkstad på Vassbotten 

1940 övertar staten UVHJ 
1941 byggs Södra skolan 

byggs solängens ålderdomshem 
byggs brandstationen Kyrkogatan 23 om 
inrättas busstation på Torget vid Drottninggatan 

1942 står församlingshemmet vid Vallgatan klart 
1943 uppgår Vänersborgs Enskilda bank i Svenska Handelsbanken 
1943-
1944 
1944 
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byggs nu v. residensflyglarna 
firar staden sitt 300-årsjubileum 
återöppnas gamla Metropolbiografen och får namnet Roxy med 
premiärfilmen "Glada hotellet" med Sonja Heine 



Denna järnvägsbro över gamla hamnkanalen ersattes 1945 av den nuvarande fasta bron. 

1945 byggs nuv. fasta järnvägsbron över gamla hamnkanalen 
står nya hamnen med stickspår och lastkran klar 
inkorporeras Vassända Naglums kommun med Vänersborgs 
stad 
uppföres spannmålssilon vid hamnen 
påbörjas n uv. Residensbron 

1946 29 juli avtäcks torgbrunnen, ritad av Carl Elmblad och skänkt 
av Ellen Petre 
l juni tas spannmålssilon i hamnen i bruk 
januari tas centraldispensären o. folktandvårdens hus Edsvägen 
2 i bruk 

1947 byggs nuv. järnvägsbron över Göta älv 
tillträder Jarl Prom borgmästarebefattningen 
står nu v. Residensbron klar 
omändras Dalbobergens sanatorium till sjukhem för långtids
sjuka 

1948 tas pastorsexpeditionens och prästgårdens nya hus Drottningga
tan 34 i bruk 
byggs Sparbankshuset om 

1949 flyttar stadsbiblioteket till Riksbankshuset 
byggs Edsbron över järnvägen om 
bildas Vänersborgs Döttrars Gille 
Arvid Richert blir landshövding 
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1950 l jan är UVHJ helt elektrificierad 
rivs Slöjdskolan för Telegrafstationen 
inhängnas kyrkogården No. l med stenmur 

1951 stadens materialgård vid Nygatan klar 
13 augusti besöker Gustaf VI Adolf Vänersborg på sin eriksgata 
står campingplatsen på Ursand klar 
avtäckes Carl Milles S:t Martinstaty framför residenset 

1952 byggs kaffeserveringen vid Ursand 
förbättras vägen till Ursand 
brinner kvarnen vid Önafors 
uppsätts ljussignaler vid 1912 års Gropbro 

1953 står Grand Hotell vid Hamngatan klart 

1954 tas nya vattenverket i bruk 
breddas Edsvägen mellan Korsgatan och Belfragegatan 
rivs 1918 års musikpaviljong i Plantaget och byggs den nuvaran
de 

1954 cirka, bebyggs Reuterskiöldska området 

1955 avtäcks Fridastatyn i Skräckleparken 
invigs Östra skolan 
står Hushållningssällskapets nya hus Kungsgatan 17 klart 
tas nya brandstationen vid Edsvägen i bruk 
l april tillträder Mats Lemne som landshövding 

1956 rivs landeriet Karlslund 
rivs gasverket 
invigs Dalbogården 
tas ny taxistation i bruk på torget mitt för Kungsgatan 5 

1957 rivs den gamla teaterladan på Kasen 
rivs Residensgatan l, ett av de få husen från tiden före stads
branden 1834 
rivs tändsticksfabrikens gamla kontorsbyggnad 
byggs Skräcklestugan till 

1958 läggs magistratens auktionsverksamhet ner 
1957 rivs den gamla teaterladan på Kasen 

rivs Residensgatan 1, ett av de få husen från tiden före stads
branden 1834 
rivs tändsticksfabrikens gamla kontorsbyggnad 
byggs Skräcklestugan till 

1958 läggs magistratens auktionsverksamhet ner 
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1959 läggs Blåsutbiografen ner 
påbörjas nya vattentornet 
inmonteras vita, upplysta urtavlor på kyrkans tornur 
rivs Nyströmska huset för EP A:s nybyggnad 
29 juli brinner Tenggrenstorps tegelbruk 
l okt. invigs reningsverk på Holmängen 
påbörjas nu v o Dalbobron klar 1962 

1960 står nya vattentornet klart 
målas residenset rött 
invigs EPA (sedermera Tempo) 

1961 rivs Frimurarelogens byggnader för dess nybygge 
14mars stiftas Birger Sjöbergssällskapet 
l febo tas nya polishuset vid Kungsgatan i bruk 
byggs Järnvägsbacken om 
påbörjas Huvudnässkolan, klar 1963 

1962 invigs Dalbobron 
påbörjas Gropbron, klar 1966 
säljs de två sista hästarna i stadens tjänst på auktion 
rivs Blåsutbiografen 

1963 rivs läroverket med tillhörande annex 
läggs restaurang Elvan ner 
påbörjas yttre reparation av Vänersborgs kyrka 

1964 rivs Kokhuset vid hamnen 
invigs nu v o Pingstkyrkan vid Edsgatan 
11 mars avtäcks nygjutningen av Bältesspännarna framför mu
seet 
l maj avtäcks Per Albin Hanssonbysten i Folkets Park 

1964 juli rivs Kungsgatan 7 
uppsätts ljussignaler hörnet Kungsgatan-Edsgatan 
maj invigs Domus 
7 nov o invigs Idrottshuset med konstisbana 

1965 rivs 1916 års Dalbobro 
rivs husen vid Trädgårdsgatan 
maj-juni rivs bryggeriets fabrikslokaler 
tas Torpaskolan i bruk 

1966 knäcks kyrkspiran i en storm 
8 nov. invigs Gropbron 

1967 flyttar apoteket till Sundsgatan 8 från Drottninggatan 18 
flyttar stadsbiblioteket till skofabrikens gamla matsal 

1968 27 avtäcks skulpturen framför Idrottshuset 
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1969 läggs A.F. Carlssons skofabrik ned 
invigs nya Gymnasieskolan på Torpa 
rivs Fridhems gård 
invigs utomhusbadet vid Idrottshuset 
läggs Dalbobergens sjukhem ned 

1970 rivs Drottninggatan 40 
l mars eldhärjas Drottninggatan 30 och rivs sedan 
läggs mejeriet vid Norra Järnvägsgatan ner 
invigs ny orgel i Vänersborgs kyrka 

1971 rivs Systembolagets byggnad för dess nybygge 
rivs läroverkets gamla gymnastiksal 
avtäcks Carl Milles "Triton" på torget 
rivs gamla fattiggården Residensgatan 32, ett av de få kvarva
rande husen från före den stora stadsbranden 1834. 

1972 renoveras Vänersborgs kyrkas inre 
rivs Nabbensbergs tegelbruk 
12 januari påbörjas breddning och fördjupning av Karls grav 

1973 rivs garveriet och påbörjas uppförandet av nu v. Kommunalhu
set 
21 januari invigs Museihallen 
invigs stadsbibliotekets nya lokaler 
flyttar Posten tillbaka till om- och tillbyggda lokaler vid Sunds
gatan 

1975 påbörjas landstingshusets nybygge 
l jan. tillträder Vänersborgs kommun Onsjö säteri 
rivs Strandhotellet 
rivs Spaaksska sederm. Strömmerska huset och Vänersborg för
lorar ett av sina mest arkitektoniskt intressanta hus 
besöker Carl XVI Gustaf Vänersborg på sin eriksgata 
påbörjas landsstatshuset vid hamnen 

1976 rivs fraktgodsmagasinet vid järnvägsstationen 
1977 påbörjas Esso Motor Hotell sederm. Seandie Hotell 

invigs landsstatshuset vid hamnen 
invigs Marieros församlingsgård 
påbörjas Vassbottenleden 
rivs landeriet Lyckhem och påbörjas vårdskalebygge där 
ändrar EP A namn till Tempo 
invigs landstingets nybygge 
byggs sagabiografen om till tre biografer 
sätts stans första parkeringsautomater upp 



1978 invigs Esso Motor Hotell 
9 oktober öppnas Vassbottenleden 
rivs Roxybiografen 

1979 påbörjas skattehuset i Nordstan 
rivs Katrinedals landeri 

1980 rivs stinsbostaden vid järnvägsstationen 
rivs gamla småskolan hörnet Edsgatan-Nygatan 
får Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan nya lokaler på 
Kronogatan 
flyttas busstationen från Edsgatan framför Plantaget till torgets 
norra sida utmed Drottninggatan 

1981 läggs Vänersborgs äldsta modeaffär, Amanda Nordahl, ner 
1982 rivs Edsgatan 21 för skaraborgsbankens nybygge 

8 maj brinner Onsjö säteri corps de logi ner och Vänersborg för
lorar en av traktens mest ursprungligt bevarade 1700-tals herr
gårdar 

1983 görs Edsgatan till gågatan 
läggs Tempo ner 

1984 läggs biografen Stjärnan ned 
17 maj byter Elfsborgs Läns Annonsblad namn till Elfsborgs 
Läns Allehanda 

1985 firar Vänersborgs Söners Gille sitt 80-årsjubileum 

Rättelse till "Bålets eld och smittans gift. Två tragiska 150-årsminnen". 
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1984 s. 36-47. 

Parenteserna sid. 38 sista stycket och sid. 39 första stycket har kastats om och skall byta 
plats. 

Parenteserna längst ned på sid. 39 och sid. 40 tredje stycket är avsedda som fotnoter. 
I källförteckningen står: 
Magnus Martin af Pontin: Året 1834. Skaldestycke. Stockholm 1834. Skall vara: 
M(agnus) M(artin) af P(ontin): Året 1834 ... 
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Stellan Granat född 1948 i Vänersborg. 
studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid 
Älvsborgs läns musei.förening, numera 
Sti.ftelsen Länsmuseet i Älvsborgs län. 
Fr. o. m. l januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla. 



25 år i "buren" 
av Sigrid Ohlsson 

Ni minns väl gamla Roxy! Salig i åminnelse. Granne med Birger Sjö
bergs hus. Ruffigt och mörkt, men vad gjorde det. Vid krigsslutet hade 
man inga stora fordringar på komfort, och det var ju bilderna på duken 
det gällde. Och inget gick väl upp mot den tidens biohjältar. Men från 
min horisont var det Publiken (med stort P) som var aktörerna, som 
uppträdde för mej varje kväll. 

Men nu undrar jag, vart har alla "typer" tagit vägen? Och då är "ty
per" inget negativt, utan personligheter, kanske lite udda och annorlun
da ... men ändå! Det är ju dem man minns, och så matine-barnen för
stås. Som slog och kivades i kön utanför, i väntan på det magiska 
ögonblick, då vaktmästaren låste upp dörrarna. Att sedan med 40 öre i 
yllevanten få storma in, kanske med en extra slant till dixikola, det var 
fest. 65 öre kostade det på balkongen och det fanns faktiskt kapitalister 
redan då. Då fick ju också den 16-årige "lille vaktmästaren" jobb han 
med. 

Alla kom inte alltid in. "Fullsatt" var ett vanligt ord förr. Tårar, för
stås, men det gick ju att köpa godis för pengarna då. 

Fanns det kapitalister så fanns det också dom helt panka. Minns ni 
mej, ni uppfinningsrika! Som sjöng en sång, berättade en historia, step
pade eller charmade i största allmänhet, allt för att få komma innanför 
de magiska dörrarna. Och lyckades ibland! 

Minns gör jag, killen som trängde sig genom hela kön och lämnade 
fram en väl hopvikt lapp med några ören i. På lappen stod: "2 lösa 
toy", skriven av mamman. 

Den gången kom du inte in, men nog trixade du dej in andra gånger. 
Jag ser dej på stan ibland och minns, trots att 40 år har gått. 

Minns ni mej, ni tonårsgrabbar, som kom igen nästan varje måndag 
och helt panka efter helgens utsvävningar. 

Vad göra då? Jo, lämna en pant. En klocka kanske, för 3 biljetter. 
Men då fick ni på hedersord lova att senast lördag betala skulden. För 
på söndag var det redovisning för veckan, och då skulle pengarna stäm
ma på öret. Och hedersord höll ni ... Ni var hyvens, killar. 
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En pank man, hade ett reservkapital i en "silverfemma". Inlämnad 
många måndagar och gav då 3:60 tillbaka, som det gällde att leva på till 
fredag. Men då var det jag som fick lova på hedersord, att inte försking
ra dyrgripen. 

Minns ni" Smygande Gift". Filmen, som handlade om syfilis. Den 
var chockerande och sensationell - då. Män och kvinnor fick inte ens 
se den tillsammans. Nej herrarna fick köa på Saga och damerna på Ro
xy, och köade gjorde dom. Filmrullarna kördes på cykel av en grabb 
emellan biograferna. Inte hade man råd med två kopior. 
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Jag minns premiärkvällen! Minst 50-75 stabila husmödrar väntade 
utanför och kivades om köplatser för att sedan storma in i vestibulen, i 
en enda röra, sensationslystna. Hade dom aldrig sett en naken kropp 
förut? 

Men ändå fanns det "Lösa förbindelser" redan då. T.ex. den välkän
de mannen i stan som kom smygande ensam och löste biljett till den un
danskymda fästmanssoffan på balkongen. För att när mörkret lägrat 
sig, få sällskap av; (får man säga) älskarinnan! 

Vi hade andra besök också. Mindre välkomna. Möss och råttor, som 
vaktmästaren ibland fick jaga med kvastskaft innan publiken kom. Men 
något som inte gick att jaga med kvastskaft var loppor. Bänkarna när
mast dörren hade fått hyresgäster. Där satt ibland vaktmästaren på ledi
ga stunder, och jag minns hans förtvivlan när han fick gå ner i källar
trappan, som var kombinerat personal- sop- och lagerrum, och där i 
skumrasket klä av sig och gå på lopp jakt. "Men vart tog den stygga lilla 
loppan vägen"? 

Ja, smitningar fanns ju redan då förstås. Att lura sig in på bio har va
rit och är, väldigt spännande. Om det så bara gällde att sätta sig på en 25 
öre dyrare plats. Småtjuvar dök upp då och då också, till allas förtret. 
Men den t j uvs motiv, som gick in på damtoaletten och stal allt som gick 
att få loss, inklusive toalettborsten med långt skaft, honom har jag svårt 
att förstå. 

Men så kom år 1950, och det blev ett händelserikt år. Inte nog med att 
vi fick en ny kung, utan jag flyttade från Roxy till Saga. Till och med på 
samma dag. Då kändes det så stort och ovant på Saga, med delvis annan 
publik. Men i februari 1951 kom "Askungen", och då blev jag minsann 
varm i kläderna. "Askungen" med ännu idag oslagbara publikrekord, 
för det var enda gången i Sagas historia som alla 450 platserna varit ut
sålda i förköp, till söndagens matine /a 25 öre/. Det var festliga tider. 
En flicka i korkskruvslockar läste en prolog före filmens början - och 
så fick hon blommor -. Inte nya varje dag förstås. Prologen var kvar 
ett par veckor men lockarna försvann efter några dagar när frissan blev 
för dyr. 

"Buren" kassan alltså, min arbetsplats, minns ni väl. Den runda glas
montern, mitt på golvet med runda hål fram och bak, och en karta med 
platsnumren där jag pekade ut var ni skulle sitta. Syret tog slut ibland 
därinne och då fick jag glänta på dörren. Satt vi två stycken på dom 
skrangliga barstolarna, så kan jag försäkra att innan kön var slut så näs
tan kippade vi efter andan. Apropå "barstolar" så var inte ens ordet 
"sittriktigt" uppfunnet då. 
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Kassan öppnade en timma före föreställningen, så man ringde ofta och 
beställde biljetter. Var det mycket folk så fick dom kontrollnummer, 
nummer som började på etthundra, första föreställningen och tvåhund
ra på andra. Ett bra system tyckte jag. Andra tyckte namnet var viktiga
re, även om man hette "Svensson". 

Jag minns mannen som ringde ibland och noga påpekade att han var 
"före detta företagsdirektör Svensson". Han hoppades väl på att jag 
skulle skriva allt detta på den lilla lappen. 

Men en sak som den tidens publik visste, -det var var dom skulle sit
ta. Elfte bänk var sista bänk på främre parkett, sedan var det 25 öre dy-

20 



rare, alltså var det cirka 100 st som varje föreställning skulle sitta i mit
ten på den bänken. Men blev det istället ytterplats på andra bänk när 
kön var passerad, så gick det bra det med. Dom kom ju in i alla fall. 

Folk med principer fanns det förstås. T.ex. mannen som väntade ut
anför varje söndag (förutom vid fransk film) gav mej en nick, och då 
vek jag diskret undan "ytterplats på femtonde bänk höger, första före
ställningen" i biljettblockeL Fanns den inte kvar, blev det ingen bio. En 
annan med principer var "Mannen med vitlöken", han går ej att glöm
ma. Nr 319 på trettonde bänk var hans revir. 

Jag kan försäkra att kvällen var förstörd om jag glömde vika undan 
platserna vid båda sidorna och helst framför honom. Han stank lindrigt 
sagt. Folk klagade förstås och det fick bli en stol, att sitta på för mången 
vitlökshatare. 

Det fanns ju folk som var närsynta på den tiden också. Är man därtill 
älskare av lättklädda flickor så duger bara fjärde bänk. Gentlemannen, 
detta gällde, fick oftast njuta ifred därframme och han var en trägen 
kund långt in på ålderns höst. 

Folk som går på bio är oftast glada och lätta att samarbeta med, för 
dom är ju ute för att roa sig. Men undantag finns förstås. Att bo långt 
bort och inte veta om det finns platser när dom kommer fram, är ett 
problem. En herre från Mellerud hade inte haft det lätt. Äntligen vid 
kassan lät det så här: Nu sitter ni här och talar i telefon, men jag har 
ringt hela dan utan att ni har svarat! Mitt svar: "Men jag har inte kun
nat svara förut, jag öppnade nyss och jag bor ju inte här." Hans svar: 
Va fa'n gör ni inte det för" behövde ingen kommentar. 

"Barnförbjudet" är väl inte populärt idag heller, och inte gjorde det 
mej särskilt populär heller. Den mamman som kom med sin 14-åriga 
dotter och skulle se på "Jungfrukällan" och inte kom in, hon hade en 
hel del beska saker att tala om för en dum biografkassörska. Mamma 
vet ju bäst. Att vi har överhet över oss, som bestämmer, är inte lätt att 
få in i huvudet alltid. 

Överförfriskade personer, killar med ärtrör och slangbellor och små
flickor på 12-13 år som visst hade fyllt 15, blev ju mest vaktmästarens 
jobb. Men grabbar som kom på matine och då var 14 år och sedan kom 
åter på kvällen på barnförbjuden film med en flicka under armen, dom 
hade jag inte hjärta att avslöja. Alla har vi väl varit unga och att så ge
nera pojken inför flickan hade väl ingen hjärta till. 

En person som jag måste få lov att nämna namnet på är Lavilde La
gergren. En sådan fin människa hon var, vänlig och tacksam och upp
skattande minsta hjälp. Hon kom ofta med en påse frukt från den egna 
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trädgården eller en kondiskaka till personalen. Hon var inte någon 
stamkund, men när hon kom blev det på något vis festligt. Henne glöm
mer jag inte. 

I begynnelsen av Luciafirandet visades flickorna upp på Saga. För 25 
öre extra, fick man se på, när fem kandidater steg upp på en, med rött 
tyg klädd trälåda, och vrida sig runt. Dom blev inte vackra i den dåliga 
rampbelysningen, men någon blev ju ändå alltid vald. · 

Pengarna vi plockade in (säkert 20-30 kr) skulle gå till "Skolornas 
beklädnadsfond". Ett år blev pengarna inte hämtade förrän i februari 
"Det fanns inga fattiga barn som ville ha kläder" sa skolan. Vart tog 
dom pengarna vägen? Så var det slut på det roliga och flickorna fick vi
sas upp någon annanstans. 

Som sammanfattning vill jag säga att mina 25 år i buren har lämnat 
många fina minnen. Alla dessa stamkunder som troget kom år efter år, 
matinebarnen som efter några år kom med första svärmeriet, hand i 
hand till biomörkret, för att så småningom åter stå i matine-kö med en 
liten telning vid handen. "Tack och lov att jag kan gå på Tarzan igen" 
sa en av dom. 

Åsa-Nisse perioden, när landsbygden verkligen invaderade Edsgatan, 
och troget stod i kö till Vera-magasinet på Annandag Jul. 

Och alla dessa fina arbetskamrater som kommit och gått under åren. 
Vi var verkligen ett team som jobbade för samma sak: Att se till att pub
liken fick valuta för pengarna, när dom ville koppla av. Som en stressad 
köpman sa: Vad det är underbart med bio, det finns ingen telefon som 
kan nå mej här. 

Alltså "Film är bäst på bio". 
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Ordenshuset vid V allgatan i Vänersborg 
genom tiderna 

av Stig Andersson 

Helt visst möter man mycket av intresse om man börjar bläddra bland 
styrelseberättelser under ett 25-tal år tillbaka. Med dessa ord inledde un
dertecknad sin medverkan i den minnesskrift som utarbetats vid IOGT
logens Trygghet 75-årsjubileum den 25 maj 1956. Det är ur denna och ti
digare minnesskrifter, protokoll, tidningsartiklar, anteckningar och no
teringar som jag i allt väsentligt hämtat materialet till vad som här åter
ges när det gäller att beskriva en planerad ombyggnad av nuvarande lo
kaler i hörnet av Vall- och Nygatorna i Vänersborg. I nyssnämnda min
nesskrift fortsatte jag att konstatera, att man i styrelseberättelser kan 
skönja växlingarna i ekonomiskt hänseende med tidvis stora svårigheter 
men också framgångar och glädjeämnen. En framsträdande plats i sty
relseberättelserna upptogs av logens/föreningens fastighetsaffärer. 
"Man liksom anar stoltheten hos vederbörande redogörare då man i be
rättelserna redovisar efter dåtida förhållanden höga taxeringsvärden 
och mindre skuldbelopp på fastigheterna. Sena tiders bedömare får vid 
denna granskning klart för sig, att det måste ligga mycket intresserat 
och oegennyttigt samt uppoffrande arbete bakom för att nå dessa resul
tat". 

Ja, utan tvekan ligger det mycket arbete bakom nära nog allt före
ningsarbete och speciellt om man ägnar sig åt nybyggnadsplaner eller 
större omändringsar beten. Innan jag emellertid går in på de dagsaktuel
la planerna vill jag gå så långt tillbaka som före sekelskiftet. 

Den 25 maj 1881 bildades logen nr 40 Trygghet av IOGT i Väners
borg. Det var en solklar och vacker Kristihimmelsfärdsafton som staden 
fick besök av metodistpastorn O. Bergström. Efter att denne hade grun
dat Trygghet kom en annan välkänd nykterhetsagitator till Vänersborg 
-A. H. Berg- och vid föredrag den 27-28 december 1881 samlade 
han så stora skaror, att ytterligare två IOGT -loger bildades den 23 och 
24 januari 1882. Logen Garizim och Hoppets Stjärna hade sett dagens 
ljus och dessa tre loger jämte ett ungdomstempel kom sedan att fungera 
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Ordenshuset vid Vallgatan vid tiden omkring sekelskiftet. 

som "logerna vid Vallgatan". De tre logernas första hem utgjordes av 
blygsamma lokaler i skolhuset i nuvarande HSB-byggnaden i kvarteret 
Lönnen (hörnfastigheten Edsgatan-Nygatan). Trångt och föga ända
målsenligt var det säkert, men stämningen och kamplusten var det inget 
fel på. Det söps oerhört i Vänersborg vid denna tid berättas det och på 
kroglokaler fanns det uppsjö. Stadens ledande och ansvarskännande 
män började hysa intresse för nykterhetsarbetet. Att skollokalerna upp
läts är ett tecken på detta och som pådrivande kraft var överläraren G. 
Nyblom. Landshövdingen och greven Erik Josias Sparre hyste stor akt
ning för nykterhetssträvandena och det finns antecknat, att han en gång 
på vårsidan 1883 besökte en enkel men välbesökt kaffefest i skolan. Det 
måste nog ha väckt uppseende, när han kom till nykterhetsfesten i full 
gala med fyrspänt ekipage och flera betjänter i livre. Han stannade både 
länge och väl i den kvava lokalen och hade ett glatt och otvunget samtal 
med dem som anslutit sig till IOGT och de tre logerna. 

Medlemsantalet växte och olika anledningar gjorde sitt till för att tan
ken på ett eget ordenshus borde förverkligas. Ur protokoll den 19 no
vember 1882 framgår, att ordenshusfrågan redan varit under diskus
sion. En förfrågan hade överlämnats tilllandskamrer J .M. Ryding, som 
ansett det fördelaktigast, att en byggnadsstyrelse bildades bestående av 
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de solidaste inom orden. Ritning och kostnadsförslag på hus i sten alter
nativt trä borde upprättas. Därefter skulle någon i stadsfullmäktige, 
som var vänligt stämd mot orden, uppvaktas för att utverka fri tomt. 
Sedan skulle man försöka få ett lån i Sparbanken och sedermera ett lån i 
Allmänna hypoteksföreningen med 40 års amortering. Förslagsställaren 
ansåg, att huset skulle byggas i två våningar med två lokaler i bottenpla
net och en försäljningslokal samt en större ordenssal jämte två mindre 
förrum i andra våningsplanet. Hyran beräknades inbringa mellan 
500-600 kronor per år. I ett protokoll den 4 mars 1883 finner man, att 
aktieteckning för att få ett nytt ordenshus börjat den 21 februari samma 
år och att 63 aktier om vardera 5 kronor redan tecknats. I en annan min
nesskrift finns noterat, att aktiebeloppet var 10 kronor. Vilket belopp 
det än gäller var det säkert fråga om stora pengar på denna tid i en an
strängd budget för den enskilde. Den verksamma byggnadskommitten 
hade fört förhandlingar med kakelugnsmakare Staak om förvärv av 
mark vid Ny- och Vallgatorna. För 900 kronor skulle man få två tomter 
och om medlemmarna i logen kunde bifalla förslaget hade man tänkt sig 
att bygga ett tegelhus 52 alnar långt och 25 alnar brett samt 10 alnar 

Ordenslokalen invändigt strax efter sekelskiftet. 
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högt såvida det inte avvek för mycket i pris när det gällde sten eller trä
hus. Det blev affär den 30 april 1883 och en byggmästare Joh. H. Lars
son från Åmål fick byggnadsuppdrageL Ur byggnadskontråktet kan no
teras att allt byggnadsvirke skulle vara torrt, friskt och kärnigt. Sten till 
grund och stenfot skulle ordnas av ordensverksamheten. Huset skulle 
vara godkänt och avsynat före den 15 september 1884. Entreprenad
summan för fastigheten jämte uthuset slutade på 11.200 kronor. Bygg
nadsarbetet skulle övervakas under hela uppförandetiden och för detta 
utbetalades 25 kronor sammanlagt. 

Den 19 oktober 1884 kunde så ordenshuset i hörnet av Vall- och Ny
gatorna invigas. Logemedlemmarna samlades denna söndagseftermid
dag i gamla folkskolan där man ju haft sina sammankomster tidigare 
och avtågade i procession till det nya ordenshuset. Musikkår och samtli
ga omkring 400 medlemmar bar facklor eller lyktor. I ordenshuset, där 
mellan 1.200 och 1.300 samlades, följde ett högstämt och gedigt pro
gram. Landshövdingen Sparre fanns även denna gång på plats liksom 
stadsfullmäktiges, drätselkammarens och magistratens ordförande för
utom representanter för kyrkan, skolråd m.fl. 

Vid sekelskiftet hade "Logerna vid Vallgatan" en mycket aktiv gym
nastikklubb med varierande idrott på programmet. Där förekom gym
nastik, atletik, trapetsövningar, brottning, räck- och barrgymnastik 
m.m. På den tomt man förvärvat av förutnämnde kakelugnsmakare 
Staak uppfördes 1903 en gymnastiklokal och den kom senare att byggas 
om till föreningslokaL Där hölls föreningsmöten, fester, teaterföreställ
ningar m.m. Den behövliga renoveringen sköttes av logernas ung
domsklubb år 1912. År 1921 gjordes en större ombyggnad och repara
tion av denna mindre ordenslokaL Senare tillkom även förbättrade 
scenmöjligheter. 

Redan i september 1913 öppnade man biografverksamhet i den stora 
ordenslokalen vid Vallgatan och detta visade sig vara ett lyckokast då 
ekonomin stadigt under hand förbättrades. År 1936 gjordes den verkligt 
stora satsningen, då en helt fristående och för biografverksamhet spe
cialinredd fastighet byggdes från Vallgatan och in på djupet av tomten. 
Vänersborg hade fått den modernaste biografen. Efter att den lilla 
ordenslokalen försålts till Filadelfiaförsamlingen och församlingen upp
fört en ny fastighet i hörnet av Eds- och Nygatorna revs den lilla ordens
lokalen. Det bör dock nämnas, att man varit först med ljudfilmsinstal
lation hösten 1930 i nuvarande större ordenslokalen och mången min
nesgod biobesökare minns säkert Rarnon Novarro i ljudfilmen "Söder
havets sång". I samband med genombrottet för TV försämrades ekono-
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Den mindre ordenslokalen på gården från 1913. 

min här som på de flesta platserna i landet men en viss återhämtning 
skedde senare och man trodde väl på ett gynnsammare ekonomiskt kli
mat då man inledde samarbetet med Europafilm och startade med en 
moderniserad lokal den 22 augusti 1979. Läget försämrades dock våren 
1982 för att bli en belastning i ekonomiskt hänseende och nedläggningen 
av biografverksamheten var ett faktum. Men ideell verksamhet trycker 
man inte ned i första taget och med beslutsam vilja ämnar man nu "se 
om sitt andra hem" och till detta vill jag avslutningsvis återkomma efter 
att först ha berört några ytterligare projekt, som figurerat i marginalen 
av ordensverksamheten. 

Framsynta ordensmedlemmar skaffade fram mark till ett sommar
hem i Blåsut där man höll till med sommarfestligheter från år 1907 och 
fram till 1934. I mars månad 1934 beslutar man, att sommarhemmet 
skall försäljas och den 5 december 1935 avyttras området och styckas till 
9 tomter. slutredovisningen sker 1939 och logerna kan notera en försälj
ningsvinst med 10.226 kronor. Det finns säkerligen mången som minns 
det gamla parkområdet med dess glada fester, som ju för övrigt 
omnämnes i Birger Sjöbergs sånger. Villor och benämningen "Sommar
hemsvägen" är kvarlevor från denna tid. 
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I ett senare skede inköptes för rekreation en villabyggnad i Timmer
vik. Namnet Lindåsen är välbekant för de flesta. Inköpssumman var 
ganska låg då beslutet fattades om fastighetsinköpet den 2 augusti 1960. 
Försäljningen år 1981 för 163.000 kronor klarade av en hel del ekono
miska problem som uppstod i samband med renoveringen av nuvarande 
lokaler i centralorten. Logens ungdomsavdelning kunde också inköpa 
ett sommarhem i Dalsland redan 1925 och detta finns alltjämt kvar i 
IOGT-kretsens regi under namnet Björkkullen, Bräckan. 

Sammanslagningar av loger och föreningar har skett. De tre äldre 
IOGT-loger som nämnts inledningsvis -Trygghet, Garizim och Hop
pets Stjärna- gick upp i en enda förening -Trygghet -den l februa
ri 1947. NTO-föreningen Frihet har uppgått i Trygghet och så även lo
gen 2331 Vänersborg vid Edsgatan samt Pelaren från ett av ytterområ
dena. 

I den rivningsiver, som nu pågår i Väners borg, är det nog värt att vär
na om byggnader som alltjämt har sitt värde. Ordenshuset vid Vallgatan 
är, förutom en kåkliknande träbyggnad på Kronagatan strax vid infar
ten till ett glasmästeri, det enda som finns kvar av kvarteret Cedern. På 
motsatta sidan på Vallgatan talades det om rivning av en träfastighet i 
två våningar men i dagarna pågår en renovering av fastigheten Vallga-

Styrelsen för logen Trygghet år 1932. Samtliga är borta. Slående från vänster: Ludvig 
Larsson, Lars Eriksson, Oscar Andersson, Fridolf Andersson, Erik Andersson och Verner 
Kron val!. Sillande från vänster: Gustaf Svensson, Karl Hansson och Alexander Aström. 
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tan 30 och till denna har uppförts en pendang i samma stil och faktum 
är att den nya fastigheten kommer att bli ett trevligt och vackert inslag i 
gatubilden liksom man hoppas, att även ordenslokalen skall bli. Efter 
ett omfattande förarbete har kontakter tagits med arkitekt Per Molnit i 
Vänersborg som med säker blick och med varsam inställning till att om 
möjligt återställa den äldre byggnaden upprättat förslag till ombyggnad 
av främst ordenslokalen och fastighetens yttre. Isolerings- och ventila
tionsfrågor har penetrerats. Handikappanpassningen har studerats. 
Värmeförsörjningsfrågan har varit aktuell och samtal har förts med 
Fjärrvärme AB i Vänersborg. En förändring av köksutrymmena måste 
till och det moderniserade köket avses bli i första våningsplanet och le
digblivna utrymmen i källaren skulle därmed kunna användas för viss 
ungdomsverksamhet. Huvudentre förutsättes bli genom biografens in
gång och foajen ändras till kapprum och med plats för toaletter. Via en 
öppning till ordenslokalen från foajen slussas besökare in till samlings
lokalen, som får en ny scenutrustning utöver den förnämliga mikrofon
anläggning med hörselslinga som redan finns. Träpanel på fastighetens 
utsida, renoverings- och målningsarbeten samt borttagning av baldaki
nen över biografingången kommer att medverka till som man hoppas en 
vacker och ändamålsenlig byggnad, som kommer att klassas som all
män lokal med det enda naturliga förbehållet, att alkoholservering icke 
tillåtes. 

Ett projekt som ovan beskrivits kräver stora ekonomiska insatser och 
skulle man bevara c:a 113 av biograflokalen, som ansluter till foajen, 
och där inreda utrymmen för mindre sammankomster eller för studie
verksamhet, har man att räkna med kostnader på omkring 2 miljoner 
kronor. Att 2/3 av biograflokalen måste rivas är att beklaga men det he
la går inte att finansiera om hyresgäster saknas. Alternativet är att riva 
hela biograflokalen och endast använda foajen, som tidigare 
omnämnts. 

Vänersborgs kommun har hitintills varit välvillig när det gäller att 
ekonomisera projektet. Logen 2331 Vänersborg av IOGT har som jag ti
digare framhållit, gått samman med föreningen vid 
Vallgatan-Nygatan. Den fastighet logen 2331 ägde- Edsgatan 6 a och 
b i kvarteret Sippan- och som uppfördes 1902 har försålts till Väners
borgs kommun för 400.000 kronor. Sedan denna fastighet befriats från 
smärre skulder och en del mindre kostnader i övrigt, har ombyggnadsar
betet vid Vallgatan en grundplåt på c:a 350.000 kronor. Under de gång
na åren har kommunen beviljat bidrag för omändrings- och upprust
ningsarbeten vid några tillfällen och genom beslut i kommunfullmäktige 
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den 27 november 1984 kommer bidrag att lämnas med 500.000 kronor 
samt årligt driftbidrag under förutsättning, att ordenslokalen vid Vall
gatan står färdig efter renoveringen innan 1987 års slut och med bygg
nadsstart under 1986. statsbidragsansökan är inlämnad och kommu
nens engagemang står i samband med denna förväntade statliga bidrags
givning tillsammans med medlemmarnas i IOGT föreningen insatser. 

"Vi bygga för kommande tider". Sången klingar alltjämt och en egen 
lokal är något att kämpa för. Den ger medlemmarna en naturlig mötes
plats och föreningen en identitet. Att lokalerna dessutom kan ställas till 
allmänhetens förfogande är ett naturligt led i nykterhetsrörelsens sam
hällsengagemang. Så går vi då till verket med optimism för att bevara 
oskattbara ideella värden. 

Amnad fasad mot Vallgatan enligt förslag av P Mo/nit. 
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Stig Erling Andersson, född 11/1 1918 i 
Vänersborg och medlem i Vänersborgs 
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slutet av 1947 som socialehej i Väners
borg. Pensionerad från januari 1983. 



Lars Helanders skolvisa 
Några minnen från 1926 

av Gunnar Sjögren 

Den 22 februari 1926 anordnade gymnasistföreningen Runa en aftonun
derhällning på Vänersborgs teater. Initiativtagare och drivande kraft 
var Lars Helander i ring R IV. Han var egentligen boråspojke men av
slutade efter faderns död sina läroverksstudier i Vänersborg, där han 
bodde hos sin farbror, kyrkoherden sedermera prosten Gunnar Helan
der. Efter studentexamen 1926 återvände han till Borås, där han vid si
dan av sin tjänst i uppbördsverket framträdde som revyförfattare med 
ett mycket stort antal revyer. Han avled 1963. 

En av programpunkterna i aftonunderhållningen var ett spex, förfat
tat av Lasse och kallat ''En orolig morgon''. Där hade infogats följande 
visa på melodien "Bland bränningar och skär", en melodi, som några 
år tidigare hade lanserats av Ernst Rolf. 
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J. Just mitt emot vår kyrka 
ett gammalt stenhus står 
där vi vår ljuva lärdom 
och andlig föda får. 
Det är en vetenskapens borg 
och där finns aldrig någon sorg. 
det kallas också läroverket uti Vänersborg. 

2. När månen ännu lyser 
då börjar festen där 
och varje pojk och flicka 
sig klär, fast kallt det är. 
Man skyndar få en plats i kön 
som tågar in till morgonbön 
och kommer man försent, så blir det anmärkning som lön. 

3. Men annars är det roligt 
att gå i skolan där 
ty läxor ha vi aldrig 
en sak som är oss kär 
men när vi nå'n gång jobbigt haft 
och vi förbrukat all vår kraft 
då gå vi in till rektorn för att dricka hallonsaft. 

4. På timmarne vi prata 
och fara hit och dit 
och vill vi inte prata 
så sjunga vi en bit 
men när vi nå'n gång komma från 
man ropar ut i megafon: 
"Vi gå tilllektor Munthe för att spela grammofon." 

5. När alla varit snälla 
och ingen varit lat 
då brukar alltid rektorn 
slå upp ett stort plakat. 
I dag ger skolan allmän bal 
i läroverkets högtidssal 
och när vi svalka oss, skall lektor Brieskorn hålla tal. 



6. När skolans portar stängas 
då är jag utan tröst 
jag längtar hela sommarn 
att snart det skall bli höst 
men när jag skolan slutat har 
då är jag nästan alltid klar 
ty det är blott de styvaste som kan få sitta kvar. 

7. Och när vi äntligt slutat 
vår jordevandring här 
och fara upp till himlen 
då säger Sankte Per: 
"Stig in, tag plats uti min borg 
och fortsätt leva utan sorg 
du har ju en gång varit gymnasist i Vänersborg." 

Visan har här återgivits efter en 
avskrift, gjord av mig själv i sam
band med spexets uppförande. 
Följaktligen är jag övertygad om 
att texten helt överensstämmer 
med Lasses manuskript. Observe
ra för övrigt gärna den tidstypiska 
användningen av predikatsver
bens pluralformer (vi gå, vi kom
ma) och motviljan mot kommate
ring. 

Några kommentarer för yngre 
årsklasser är måhända på sin 
plats. 

"Ett gammalt stenhus" avser 
givetvis den gamla läroverksbygg
naden, som 1926 hade två våning
ar men på 1930-talet försågs med 
en tredje, innan den några årtion
den senare revs. Också ordet och 
begreppet läroverk har numera 
försvunnit, åtminstone ur offici
ellt språk. 

Lars Helander som 
nybakad student. 
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Orden "anmärkning som lön" var ett uttryck, som flera gånger hade 
använts i vår klass av adjunkten Peter Sigfrid Carlsson. Det skulle enligt 
Lasses anvisning framföras någonstans emellan sång och tal med härm
ning av Carlssons allt annat än distinkta röst. 

Carl Munthe var lektor i matematik och fysik. Han var ytterst musik
intresserad och hade en -i varje fall för sin tid - mycket fin grammo
fon och en förnämlig skivsamling. Han var vår klassföreståndare och 
hade en gång inbjudit oss till en grammofonkonsert i sitt hem.* 

Lektor Roland Brieskorn undervisade i modersmålet och historia och 
var en både högt skattad och smått fruktad lärare. Yngre elevårgångar 
sjunger i stället "lektor P ettson" och avser därmed den kände Birger 
Sjöberg-forskaren August Peterson, lektor i modersmålet och tyska 
1933-47. 

Vid aftonunderhållningen sjöngs visan emellertid inte riktigt efter sin 
ursprungliga lydelse. På något sätt hade det kommit ut, att det skulle 
sjungas om lärarna, och vi fick höra, att de var upprörda. Lasse ville 
självfallet inte utsätta sig för obehag och bestämde sig för att ändra tex
ten och utesluta allt omnämnande av lärare. För att förebygga falska 
rykten gick han tillsammans med mig in till rektorn, som då var Ernst 
Lundberg, den legendariske Kasper, och visade honom både den ur
sprungliga lydelsen och den nya. Ändringarna var tama och menlösa, 
och jag kommer inte ihåg dem- utom en. När Ernst Lundberg kom till 
strofen om lektor Brieskorn och såg ändringen till Röda liljan, anade 
han tydligen argan list och sade: "Jaså, jag visste inte att lektor Bries
korn kallades Röda liljan." Lasse förklarade då, att det inte alls var fal
let, utan att Röda liljan var namnet på en av personerna i spexet. Sedan 
lät rektorn oss veta anledningen till lärarnas upprördhet: vid ett läro
verk hade gymnasister offentligt sjungit en visa med rent kränkande 
omdömen om lärare, och inom kollegiet var man rädd för att något lik
nande skulle inträffa här. 

En sak framgick inte av det papper, som förelades rektorn, och det 
var härmningen av adjunkten Carlsson. Gustaf Lundström i ring L II, 
som enligt spexets rollfördelning sjöng visan, gjorde den som den skulle 
göras. Jag tvivlar dock på att det var så många i salongen, som förstod 
vem som åsyftades. 

Förvisso anade varken Lasse eller vi andra, att visan skulle leva länge. 
Ännu efter snart sextio år sjunges den regelbundet vid sammankomster
na i Sällskapet Vänersborgs skolkamrater och vid studentjubileer. Man 
kan nog vänta sig, att den kommer att leva ett eller annat årtionde till, 
eller så länge det finns några, som under sin skoltid gått i det gamla läro
verket. 

* l Dagens Nyheter den 12 maj 1985 publicerades en artikel (undertecknad Claes) om Car! ~unthe, hans grammofon 
och skivsamling. Skivsamlingen tillhör numera enligt art1kc!n Vaner~borg~ Mmeum. 
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Gunnar Sjögren är född i Vänersborg 
1908, son till läroverksadjunkten Josef 
Sjögren, elev i läroverkel 1917- 26från 
klass l till studentexamen, fil, doktor 
1949, lektor vid flickläroverkel i Göle
borg 1950-64, vid Lärarhögskolan i Gö
teborg 1964-73, 
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ÅRSKRÖNIKA 1984 

1984 är ett årtal med magisk klang. Orwells bok har länge spelat på 
människans fantasi. Runt nyår skulle också varje samhällsdebattör med 
självaktning bevisa att Orwell fick rätt och att det är i Sverige som bo
kens samhällssystem är infört. Visst finns det tendenser till storebrors
tänkande i Sverige men att vi skulle leva i en totalitär diktatur har åt
minstone jag lite svårt att inse. 
Andropov var en av världens storebröder som inte länge fick njuta av 
makten i högsta Sovjet. Tjernenko kom i stället och många kommenta
rer kom att handla om att Reagan och Tjernenko var jämnåriga och på 
tok för gamla. För egen del måste jag ju säga att det inte är åldern som 
är problemet utan deras politik. Jag behöver ju bara se mig om här i lo
kalen för att konstatera att det finns gott om friska och fräscha 75-
åringar som jag hellre anförtrodde makten åt och som skulle klara job
bet betydligt bättre. 
Terrorism och politiska mord har varit ett av mänsklighetens gissel i alla 
tider. Ceasar, president Lincoln, Jack och Robert Kennedy och nu Indi
ra Gandhi är alla offer för det föraktligaste av alla argument, våldets. 
Indien är i skrivande stund vid randen av ett inbördeskrig som ingen kan 
vinna. 
Kollisionen mellan lyxkryssarna Stockholm och Andrea Doria var en så
dan där speciell händelse som etsat sig in i folks medvetande. Därför var 
spänningen stor när ett amerikanskt dykarteam efter enorma ansträng
ningar lyckats lokalisera Andrea Doria och även lyckats få upp ett av 
kassaskåpen som så många drömt om att få öppna. Nu visade det sig att 
det bara innehöll några blöta liresedlar i stället för omätliga rikedomar i 
guld och juveler. Sådant är ju ofta livet - det är bättre att drömma än 
att se drömmarna gå i uppfyllelse. 
Drömmen om fred har följt människan sedan syndafallet. Längtan efter 
fred lockar fram människans bästa egenskaper. Fredsdemonstration i 
Vänersborg när 10 000 barn och vuxna samlades på torget var en härlig 
kraftsamling och det var skönt att se vänersborgarna överens, ense och i 
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endräkt - för handen på hjärtat -det är ju inte alldeles så väl beställt 
med friden och freden när det gäller Vänersborg och Vänersborgs bästa. 
Det finns ibland ett drag av indisk fakir djupt inuti vänersborgaren som 
gör att han gärna vill plåga sig själv och att han gärna uppehåller sig vid 
det negativa som händer. Ibland anar man nästan en stilla glädje när det 
går riktigt galet. För att nu travestera den ännu färske gillesbrodern Er
ik Wegraeus så är det med vänersborgaren som med pessimisten; han är 
bara glad när han är ledsen - och inte ens då är han riktigt nöjd! 
Ta till exempel kulturdebatten! När teater Trestad med diverse glåpord 
om tröghet, lojhet och självbelåtenhet lämnade Vänersborg så fanns det 
många som stämde in i kören om att Vänersborg var en urusel kultur
stad. Men ser man sig omkring lite så kan man upptäcka en rik och vital 
kultur kanske lite under ytan. Här finns konstnärer och konsthantver
kare, ett rikt musikliv och ett mycket rikt föreningsliv. När det gäller 
kommunens satsning på kultur så är det lite klenare beställt och det bi
drar till att Vänersborg inte uppfattas som en kulturstad. Vad som sak
nas är en marknadsföring och en samordning av alla de insatser som 
görs lite varstans i kommunen. Jag saknar också ett mera aktivt intresse 
från massmedia- det är ju inte recensioner av Huvudnässkolans golv
knarr vi vill läsa utan artiklar om våra konstnärer, om våra dansgrup
per, om våra körer, om våra teatermänniskor, om våra föreningar. Ett 
förslag till kulturnämnden -varför inte ge ut en liten enkel tidning eller 
nyhetsblad kanske varannan månad - som berättar lite om vad som 
sker i stadens kulturliv med recensioner och reportage där också alla 
kulturutövare får en chans att tala om att man finns till och annonsera 
om sina evenemang. Sedan har ju vänersborgspubliken sina egenheter. 
När världsartisterna kommer till stan då stannar vänersborgaren hem
ma. Detta måste kännas motigt för musikföreningen och Bo Westhall 
har ju till och med aviserat att han kanske måste slå igen butiken. När 
Kjell Lagerkvist eller Björnligan däremot ställer till med konsert då fylls 
Huvudnässkolan snabbt. Vänersborgaren är patriot! Sådant är inspire
rande för vårt eget hemvävda kulturutbud! 
Bebyggelsefrågorna är ett annat område där diskussionens vågor gått 
höga. "Malmströmska huset" heter det ju inte- det har vår Ålderman 
lärt oss - utan Bagare Erikssons hus. Huset har blivit en symbol för 
vad vi ofta har kallat för rivningsraseri och för skövling av vår idyll. 
Och det är ju sant- mycket av vår stads själ har gått förlorad -men se 
vilka fina nya hus som lite i smyg vuxit upp t ex på Drottninggatan. Där 
har hela kvarteret återfått sin själ och sin harmoniska linje - nu åter
står bara att fräscha upp pastorsexpeditionens smutsgula fasad. 
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Inte långt därifrån håller Kupanhusen på att bli färdiga, småhus mitt in
ne i stan, unika i sitt slag i Sverige och en vänersborgsuppfinning. Över
huvudtaget har det hänt en hel del glädjande norr om Drottninggatan 
när det gäller stadsmiljön. Till de positiva initiativen får man ju också 
räkna Sparbankens allt fastare grepp om miljön i kvarteret efter köpet 
av Tempohuset. Monumental konst, vattenskulptur egen parkerings
plats och datatekniskt centrum tillhör ju inte precis till de blygsammare~ 
eller okontroversiella greppen - Karl-Erik Andersson är ju varken 
blygsam eller okontroversiell - men en sak visar det - en tro på att det 
är värt att satsa på Vänersborg. En fin inställning har ju också gillebro
dern Claes Sundelius när han i stället för lamentationer tar fram en egen 
utredning om hur det vore tekniskt och även ekonomiskt möjligt att 
bygga parkeringsplatser under torget. För det är ju faktiskt så att ett av 
de största problemen är just parkeringsfrågan. Skall vi ha fart på cen
trum så måste vi dalbönder och andra utkantsbor få ställa bilen nära. 
Det är för långt att släpa kassar ända bort till sanden. 
Gågatan har vi nu haft snart ett år på oss att vänja oss vid. Några affä
rer har fått problem- andra har det gått bra för. Jag tycker att gågatan 
är trevlig och har atmosfär men det vore allt bra om gamle Hadar tog si
na cyklande kompisar ytterligare lite i örat så att vi slapp bli rammade 
av solbrända bodybuilders i sidenblanka träningsoveraller, ryggsäck 
och tioväxlad cykel med racerstyre. För säga vad man vill om Väners
borgs ungdom men trenderna håller man reda på. Några evenemang har 
vi också upplevt under året bland annat en vilda västern dag med den 
gamle pålitlige Roffe Lee bland countryartisterna och en karneval med 
många fantasifulla dräkter. Jag har en känsla av att ungdomarna 
snabbt har accepterat gågatan och sett ett prima användningsområde 
för den. Det är här man stämmer träff, visar upp sin nya cykel, tittar på 
varann och fikar i Nordfeldts uteservering. Ungdomar har pengar, kan
ske något att tänka på för gågatans affärsidkare som ju på gott och ont 
måste anpassa sig till gågatan och inte bara tro att det skall bli tvärtom. 
Turismen har också varit på tapeten i år. Också på detta område skulle 
vi vara dåligt rustade enligt gängse uppfattning. Enligt en undersökning 
på länsstyrelsen är det dock bara 5 kommuner i länet där turisterna gör 
slut på mer pengar! 
Till de mera celebra turisterna i år hörde Engelska flottan som på mid
sommarafton stävade in i Vänersborgs hamn där valda delar av musik
kåren spelade Lasse Dahlqvist och annat klämmigt. 
Kommunen hade hyrt en vit Volvo 760 och i den kördes kaptenen runt 
för officiella besök hos kommunen, militärbefälhavaren och en för da-
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gen till landshövding upphöjd försvarsdirektör med Eder krönikör som 
tillfällig adjutant. Jag har sett en underbar bild av vänersborgsfotogra
fen Stig Hjelm där Charlie, Bill och Tom förlustar sig i världens vack
rast belägna Folkpark vid den svenskaste av helger, midsommar. Par
ken har förresten i år satsat på turismen genom sitt populära Barnens 
Zoo med får getter och andra kramdjur. 
Till fördomarna om Vänersborg hör att det skulle vara en stad totalt ut
an industri fullständigt dominerad av länsstyrelse och landsting. Men 
man får inte glömma att det bara på Teli arbetar dubbelt så många som 
på länsstyrelsen och att på Vargön Alloys och Holmens arbetar lika 
många som på Teli och att det finns en bra bit över 300 företag i kom
munen. 
Både Vargön Alloys och Holmen har under året blivit riksbekanta på 
två olika sätt. När SKF Steel fick tillstånd att starta konkurrerande 
smältverk i Malmö var ilskan stor men samtidigt väcktes kamplusten på 
allvar. Holmen vände också en stor olycka till något positivt när man ef
ter en katastrofalt omfattande ledningsbrand satte världsrekord i snabbt 
reparationsarbete. 
Vänersborg har fått en näringslivschef och när jag bad honom om upp
slag till den här krönikan så berättade han om trollhätteföretagaren som 
hörde sig för om möjligheterna att flytta sitt företag till Vänersborg och 
som samtidigt frågade varför så många trollhätteföretag flyttade eller 
planerade att flytta till Vänersborg. I Vänersborg har man för sig att fö
retagen rinner i en strid ström till Trollhättan och i Trollhättan att 
strömmen rinner åt andra hållet. Vänersborg kommer förresten att få 
ett konkurrensmedel till i de här sammanhangen genom det planerade 
industriområdet i Båberg - för undvikande av missförstånd - på vä
nersborgssidan av Båbergsområdet. 
Till sanningarna om Vänersborg hör ju att här har varit dåligt beställt 
med hotell och restauranger. Desto mer glädjande är det ju då att Varg
ön ser ut att få en anläggning i högsta toppklass nu när Steiner Öster 
med buller och bång drar in i Ronnums herrgård. Här skapas nu ett tu
rist och konferenshotell för 15 sköna miljoner. I maj återinvigdes ju Le
if Sjöös nya Strömsborg med en galafest med fyrverkeri och champagne 
och nu i höst satsar krögarna Orvar och Jimmy på underhållning i abso
lut sverigetopp. Jag kan också avslöja för Er om ni inte visste det att det 
finns starka och kvalificerade planer på att göra hotell av antingen riks
bankshuset eller fängelset. Kom sen och säg att Vänersborg inte skulle 
vara värt att satsa på! Fråga Leif Sjöö, fråga Steiner Öster, fråga ho
tellbranschen. 
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stadshotellet då, detta plågade hus som stått skamset och övergivet i fle
ra år, vad händer där? Få saker har engagerat så många under året som 
beslutet att göra ett Folkets Hus av gamla Stadt. Egentligen skulle det ju 
kunna vara en fin sak att få ett hus mitt i stan som lämpar sig för före
ningsliv och kulturella aktiviteter av olika slag med lite enklare serve
ringar där man kan träffas över en kopp kaffe och prata lite; kort sagt 
ett slags kulturhus mitt i en kulturstad. 
Men frågan om Stadt har blivit till brädden full av politiska värdering
ar, personliga ambitioner och ekonomiska svårigheter. Stadt har blivit 
en symbol för vänersborgarnas för tillfället en aning sargade självför
troende; inte ens ett stadshotell klarar vi av att driva i vår stad. I skri
vande stund vet ingen vad som skall hända närmast men vi unnar det 
gamla fina huset ett värdigt uppvaknande vilken än den fortsatta tillva
ron blir. 
I idrottens värld har vi haft två olympiska spel. Ingen vänersborgare tog 
medalj alltså kan jag med den infödde vänersborgarens självklara rätt 
strunta i OS. Intressantare då är att Vänersborg fått en idrottsfond som 
skall stötta elitsatsningar inom bandy, fotboll och ishockey. Ordföran
de är den numera ständigt uppdykande gillesbrodern Leif Sjöö som 
också blivit ordförande i IFK:s bandysektion. IFK verkar satsa hårt in
för den kommande säsongen med flera värvningar. Allsvenskan för att 
stanna alltså, eller hur Leif? 
Vänersborgs segelsällskap firar i år 75-årsjubileum. segelsällskapet är 
en frisk och framåt klubb som utan att blinka åtar sig stora och svåra 
evenemang som kräver god organisation. I år har man bland annat ar
rangerat J-SM i optimistjolle. För 75 år sedan var det min krönikörskol
lega Halvord Lydell, inte helt obekant, som tog initiativet! Er nuvaran
de krönikörs insatser för VSS består mest i att han under några hektiska 
tonårsår var segelidrottens svans, och att han som främsta idrottsliga 
merit bäddat säck för dåvarande kronprinsen nuvarande konungen av 
Sverige vid skolmästerskapsseglingar i Karlstad. 
På tal om gamla krönikörer. Det är väldigt roligt att läsa krönikor som 
fått några år på nacken. År 1954, alltså 30 år sedan gav krönikören föl
jande beskrivning av den dåvarande åldermannens sätt att leda gillet: 
"Alla frågor i styrelsen väckes av åldermannen. Sedan en fråga väckts, 
utser åldermannen sig själv att utreda frågan. Resultatet framlägger ål
dermannen sedan inför styrelsen. Därvid belyses frågan uttömmande ur 
dess ekonomiska, juridiska, sociala och historiska synvinklar samt dess 
verkningar för dagen och för framtiden. När detta är gjort, genomdis
kuterar åldermannen med sig själv alla frågans pro och contra. Då ål-
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dermannen inte lider av personlighetsklyvning, kan en uppmärksam bi
sittare redan nu ana, hur frågan kommer att avgöras. Efter diskussio
nen fattar alltså åldermannen beslut, som omedelbart klubbfästes. Efter 
detta ajournerar åldermannen sig själv för att för gillesskrivaren dikte
ra, vad som beslutats. Det finns nämligen ingen gillesskrivare i världen, 
som kan följa med, när åldermannen är i farten. När protokollet sedan 
är skrivet, fortsätter sammanträdet enligt ovan". 
Ålderman då var förstås ingen mindre än Gunnar Hjort. Gunnar Hjort 
träffade jag som ung men lärde ju förstås inte känna honom. Vår nuva
rande ålderman vill jag dock påstå att jag lärt känna lite bättre och -
rätta mig om jag har fel -denna beskrivning passar dåligt för hans del 
eller hur är det med den saken, herrar bisittare! 
Den här krönikan har kommit att handla ganska mycket om en attityd i 
Vänersborg som går ut på att vi skulle vara på väg mot någon slags ka
tastrof och att vi inom några år skulle vara en sovstad till Trollhättan 
och att det inte finns något att göra åt den saken. Jag har velat visa att 
den attityden många gånger saknar fog och att den dessutom i sig är 
utomordentligt skadlig. Jag ser det som en av Vänersborgs Söners Gilles 
viktigaste uppgifter att åter gjuta in optimism och positivt tänkande i 
debatten om Vänersborgs framtid. Här händer ju så mycket trevligt och 
det finns så mycket att vinna bara med inställningen att Vänersborg är 
"ett gött ställe te leva i" och att det är värt att satsa på Vänersborg. 
Till sist och apropå den här attityden: 
Det ligger ju mycket i ordspråket som säger: Dom räddaste pojkarna får 
aldrig kyssa de vackraste flickorna. 

Vänersborg Allhelgonadagsajton den 2 nov. 1984 
Håkan Lind 
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t 
MINNESRUNOR 1984-85 

Bort gå de, 

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

Till och med juni månad 1985 har ett stort antal gillebröder för alltid 
lämnat oss; bland dessa vår äldste medlem snickaremästaren Fritz Din
netz. Vi minns dem alla som goda samhällsmedborgare och intresserade 
gillebröder. Må de vila i frid. 

F schaktmästaren BIRGER ARVIDSON föddes i Vä
nersborg den 2 november 1897 och avled i Köping den 7 
juli 1982. 
Efter avslutad skolgång började han som schaktmästar
biträde vid Trollhätte kanals ombyggnad åren 
1914-16. Sedan kanalombyggnaden var färdig och in
vigd i september 1916 blev Arvidson förflyttad till 
Statens Järnvägars brobyggnad över Öre älv, där han 
arbetade som utsättare åren 1916-17. Efter militär
tjänst i hemstaden var han schaktmästarbiträde vid 
Södertälje kanals ombyggnad 1918, han arbetade som 
utsättare 1918-19 vid Västergötland-Göteborgs Järn
vägar, han verkade som schaktmästare vid Åmåi
Årjängs järnvägsbyggnad 1919-20 och deltog även vid 
Klarälvsbanornas elektrifiering 1920, Norrlands stats-
arbeten 1921-23, för att återvända till hemstaden som 

schaktmästare 1924. 1925 flyttade Arvidson till Köping där han fram till sin pensionering 
verkade som arbetsledare för nyanläggning av gator, ledningar, vägar och brobyggnader. 
Efter sin pensionering ägnade sig Arvidson åt språkstudier och resor. Han var även en god 
fotograf och smalfi1mare. 
Birger Arvidson inträdde i Gillet 1946. 
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F frisörmästaren OTTO LUNDIN var född i Väners
borg den 21 december 1901 och avled i Åmål den 30 
mars 1983. 
Han började i unga år sin utbildning i frisöryrket hos 
Lundin och Larssons frisersalong i Vänersborg. 
Efter anställningar i Strömstad och i Arvika kom han 
till Åmål, där han en tid arbetade hos frisörmästare 
Forsberg. 
År 1926 startade han egen rörelse, som omfattade både 
herr- och damfrisering - en rörelse som han drev fram 
till 1967. 
Lundin var känd som en skicklig och noggrann yrkes
man. 
Intresserad av utbildningsfrågor var han under många 
år ordförande i lärlingsnämnden inom distriktet, han 
var aktiv inom Åmåls Hantverksförening samt med
lem av Frimurareorden. 
Lundin var gillemedlem sedan 1939. 

l :e kronoassistenten EINAR WESTERLUND föddes i 
Vänersborg den 14 december 1913 och avled där den 
14 juli 1984. 
Efter avslutad skolgång samt några års anställning vid 
A F Carlssons Skofabrik fortsatte Westerlund sin ut
bildning vid Polisskolan. Efter en tids tjänstgöring 
som polis i Vänersborg fick han 1946 anställning som 
exekutor på stadsfogdekontoret för att år 1965 övergå 
till Kronofogdemyndigheten som l :e kronoassistent 
-en tjänst som han innehade fram till sin pensionering. 
Einar Westerlunds stora intressen var skytte och musik. 
Han var en framstående skytt och en god violinist, 
mångårig medlem i Vänersborgs Orkesterförening, och 
han var även en flitig medlem i Vänersborgs Par Bri
cales orkester. 
Einar Westerlund var en försynt man, allmänt omtyckt 

både privat och som tjänsteman. 
Han inträdde i Gillet 1946. 
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nersborg. 

F disponenten CARL ANDERS CARLSSON var född i 
Vänersborg den 19 september 1897 och avled i sin hem
stad den 21 juli 1984. 
Efter studentexamen i Göteborg 1915 avlade Carlsson 
reservofficersexamen I 917. Efter studier i Tyskland 
och USA anställdes han vid A F Carlssons Skofabrik i 
Väners borg, där han blev disponent I 924. 
Åren 1928-32 var han chef för A/S Den Norske Sko
fabrik i Oslo. Vid faderns död 1932 återvände han 
till Vänersborg för att som verkställande direktör 
överta ledarskapet för familjeföretaget, på den tiden 
stadens största industri. Carl-Anders Carlsson var en 
kunnig och driftig företagsledare som med framgång 
ledde företaget fram till sin pensionering 1962. 
Han tillhörde styrelsen för skofabrikanternas förbund 
samt Svenska Handelsbankens avdelningskontor i Vä-

Sedan 1932 var han medlem i Gillet. 

F driftchefen THORSTEN GULZ var född i Väners
borg den I 9 februari 1905 och avled i hemstaden den 
5 augusti 1984. 
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i 
Vänersborg fick Gulz militärutbildning vid Karlberg, 
där han blev reserofficer 1927, fänrik vid Kungl Bohus
läns regementes reserv 1928, löjtnant 1931 samt kapten 
vid samma regemente 1944. Under krigsåren tjänst
gjorde Gulz på flera befattningar inom krigsmakten. 
Sin civila bana började han vid Bryntessons Skofabrik 
i Skara för att redan I 928 knytas till A F Carlssons 
Skofabrik, där han efter en gedigen utbildning samt 
praktik i bl a Tyskland och Norge blev planerings
chef 1933. År 1950 utnämndes han till driftchef, en be
fattning som han innehade fram till sin pensionering 
1970. 

I unga år var Thorsten Gulz aktiv i idrottsföreningen Kamraternas fotbolls- och bandylag 
och han deltog även i styrelsearbetet i denna förening. 
Redan 1928 blev Thorsten Gulz medlem i Gillet, där han under sin mångåriga tid som sty
relsemedlem kom att göra en betydande insats för Gillet och sin hemstad, som han omfat
tade med stor kärlek. Både hans välskrivna protokoll som gilleskrivare samt hans årskrö
nikor kan man fortfarande läsa med stor behållning. Årsskriften låg honom varmt om 
hjärtat och under många år var han praktiskt taget ensam årsskriftsredaktör. 
För sina insatser tilldelades han Gillets guldmedalj I 967. 
Thorsten Gulz var även en tid ämbetsman i Vänersborgs Par Bricole. 
Bland övriga utmärkelser kan nämnas Idrottsföreningen Kamraternas förtjänsttecken, 
Bohusläns Landstorms förtjänstmedalj, Centralförbundet för befälsutbildnings förtjänst
medalj samt Hemvärnets silverplakett. 
Thorsten Gulz var en rakryggad hedersman utrustad med ett gott hjärta och en fin humor. 
Inom Vänersborgs Söners Gille skall vi minnas honom med tacksamhet och glädje. 
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F fögderidirektören SVEN WESTERLUND föddes i 
Vänersborg den 5 november 1912 och avled i Söder
tälje den 6 augusti 1984. 
Efter avlagd studentexamen i Karlskrona 1931 samt 
vidare utbildning återvände Westerlund till hemsta
den 1936 för en anställning som landskontorist vid 
länsstyrelsen i Älvsborgs län, där han blev l :e lands
kontorist 1953. 
Han fungerade bl a som sekreterare i nämnden för vär
dering av katastrofområdet i Surte 1950 samt innehade 
sedan 1944 diverse taxeringsuppdrag. 
1958 utnämndes han till häradsskrivare i Linköpings 
fögderi. 
År 1967 blev Westerlund fögderidirektör i Södertälje 
-en tjänst som han innehade fram till sin pensionering. 
1963 invaldes han i styrelsen för Föreningen Sv Fög

deri Chefers Riksförbund, där han som sekreterare under 15 års tid gjorde en värdefull 
och uppskattad insats. 
Sven Westerlund var aktiv Lion, president 1968-69. 
Under sin vänersborgstid var han en flitig broder i Vänersborgs Par Bricole, som han till
hörde sedan 1945. 
Westerlund var en framstående bridgespelare som bl a deltagit i SM i bridge. Filateli var 
ytterligare ett av hans många intressen. 
Han inträdde i Gillet 1938. 

F maskinisten BERTIL HJELM var född i Vänersborg 
den 15 juli 1910 och avled där den 9 augusti 1984. 
Sedan Hjelm avslutat sin skolgång tillbringade han 
några år till sjöss för att därefter återvända till hem
staden som plåtslagare vid dåvarande AB Monsun i 
Vänersborg. 
Sedan 1946 var Bertil anställd i kommunens tjänst som 
maskinist vid Vattenverket. 
Bertil Hjelm var en jovialisk och trivsam vänersborgare 
med många vänner. Han tillhörde Kokhuspojkarnas 
förening och på senare tid deltog han oft.a i Gillets 
sammankomster. 
F.ö. ägnade han sig gärna åt familjen och sommarstugan 
vid Sivikan. 
Bertil Hjelm blev gillemedlem 1965. 
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Tandläkaren THORSTEN BERGSTRÖM var född i 
Vänersborg den l juni 1912 och avled i Helsingborg den 
13 augusti 1984. 
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i 
Vänersborg 1930 avlade Bergström tandläkarexamen i 
Stockholm 1934. Efter ett kortare vikariat i Burträsk 
drev Bergström privatpraktik i Bureå 1935-37 samt· 
privatpraktik och skoltandvård i Grästorp åren 1937-
42. Han drev därefter privatpraktik i Helsingborg. 
Thorsten Bergström innehade olika kårsociala uppdrag. 
Han var under två perioder ordförande i Nordvästra 
Skånes Tandläkareförening. År 1954 var han ordföran
de i Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet. Han var även 
under en lång följd av år ordförande i Helsingborgs 
Skytteunion samt kassaförvaltare i Skånes Sport-
skytteförbund. 

Som hans största intresse framstod verksamheten inom Frimurareorden där han under 
många år beklädde höga ämbeten. 
För sina insatser på skilda områden har han belönats med Svenska Frimurare Ordens He
derstecken, Helsingborgs Skytteunions samt Skånes Sportskytteförbunds förtjänsteeken i 
guld. Han var även hedersledamot i Nordvästra Skånes tandläkareförening. 
Thorsten Bergström inträdde i Gillet l 929. 

F kassören ERIC POUNCETTE föddes i Vänersborg 
den 20 augusti I 904 och avled i Örebro den 14 augusti 
1984. 
Svårigheterna på arbetsmarknaden i början av 1900-
talet fick som följd upprepade flyttningar för Eric 
Pouncette och hans föräldrar. Från Vänersborg blev 
det både Örebro och Uppsala innan familjen kom till 
Stockholm, där Eric avlade realskoleexamen. 
Sin första anställning fick han på Göteborgsbanken. 
Han kom därefter till skofabriken Sture i Kumla som 
kontorist. Efter några års anställning hos firma Lasse 
Buren knöts Pouncette till Kurnia skofabrik, där han 
verkade som kassör fram till sin pensionering. 
Släkten Pouncette hade franskt ursprung. Erics farfars 
far kom till Sverige som krigsfånge i samband med 
Napoleonkrigen. Pouncettes intresse för sitt ursprung 

kunde man inte ta miste på. Han besökte vid flera tillfällen Gillets Högtidsstämmor och 
sin uppskattning av Gillets verksamhet dokumenterade han genom den donation som Gil
let fick mottaga efter hans död. 
Även kyrkan och dess verksamhet låg honom varmt om hjärtat. 
Eric Pouncette efterlämnade minnet av en samvetsgrann och plikttrogen, allmänt respek
terad man med många vänner. 
Han inträdde i Gillet 1952. 
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F dövläraren PER MADSEN föddes i Vänersborg den 
21 juli 1908 och avled där den 15 augusti 1984. 
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i 
Vänersborg genomgick Madsen folkskoleseminariet i 
Växjö och fortsatte därefter sina studier vid döv
stumlärareseminariet i Manilla med examen därifrån 
1931. Efter pedagogiska studier vid Lunds Universitet 
blev han lärare vid dövstumskolan samt vid distrikts
skolan för döva i Lund. 
1956 återvände Madsen till sin hemstad som lärare vid 
Dövstumskolan, nuvarande Vänerskolan, där han 
tjänstgjorde fram till sin pensionering 1973. 
Per Madsen var en kunnig och allmänbildad man med 
många strängar på sin lyra. Konst och musik var hans 
stora intressen. Han utövade själv målarkonsten och 
han var under en lång följd av år en flitig och upp

skattad violinist i Vänersborgs Par Bricales orkester. Segling, matlagning och fotografe
ring var ytterligare några fritidsintressen som han gärna utövade. 
I yngre dagar verkade Per Madsen som scoutledare i Lund. 
Han inträdde i Gillet 1975. 

F fångvårdstjänstemannen PAUL PÅRUD var född i 
Vänersborg den l augusti 1896 och avled där den 
15 september 1984. 
Han tillhörde en gammal vänersborgssläkt, och han 
var på fädernet vänersborgare i fjärde generationen. 
Paul Pårud tillhörde den årsklass, som fick göra mili
tärtjänst, först vid Västgöta regemente på Axvalla 
hed och sedan i de då nyuppförda kasernerna i Väners
borg. Som reservbefäl fick han tjänstgöra i långa 
perioder under och efter första världskriget, då han 
bl a bevakade internerade utländska soldater på Fri
stads hed. 
Militärtjänsten blev för honom, i likhet med andra vid 
denna tid, en väg över till fångvården, där Pårud an
ställdes som extra vaktkonstapel vid straffängelset i 
Vänersborg den l juni 1919. 

Efter genomgången fångvårdsutbildning 1926, då förlagd till straffängelset i Kalmar, blev 
han ordinarie tjänsteman i fångvårdsstaten 1927. 
Under 1930-talets humanisering av fångvården tog Paul P år ud aktiv del på olika sätt. l sin 
behandling av de intagna, en blandning av vänlighet, fasthet och förtroende, ville han ge 
dem en ökad chans att klara sig ute i samhället. 
Under årens lopp fick Paul Pårud erbjudanden om befordringstjänster vid andra anstal
ter, men avstod, eftersom känslan för hemstaden och vännerna där alltid vägde tyngst. 
1952 tilldelades Paul Pårud utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", 6 storle
ken. 
När han slutade sin anställning vid Vänersborgsfängelset den l augusti 1956 kunde han se 
tillbaka på en närmare 40-årig verksamhet i statens tjänst. 
Paul Påruds hjärta klappade varmt för Vänersborg och för Gillet, där han intogs 1954. 
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F poliskommissarie KARL PETTERSSON föddes i Vä
nersborg den 10 maj 1902 och avled i Lidköping den 
26 september 1984. 
Efter avslutad skolgång, språkstudier samt handels
utbildning fick Pettersson 1926 anställning som extra 
poliskonstapel vid polisen i Vänersborg. Efter en 
kortare tid som poliskonstapel i Enköping kom han i 
slutet av 1928 till Lidköping, där han i olika befatt
ningar kom att verka fram till juni 1969, då han avgick 
med tjänstepension. 
Han genomgick polisskolans olika grundkurser, krimi
nalteknisk kurs, kurs vid statens centralbyrå för fing
eravtryck samt brandorsaksutredningskurs. 
1960 utnämndes han till poliskommissarie. Han har 
även under perioden 1955-62 tjänstgjort som stads
fiskal och polischef samt stadsfogde. 

Karl Pettersson var en plikttrogen, dugande polisman, omtyckt och uppskattad av såväl 
arbetskamrater som allmänheten. 
Han tilldelades medaljen för nit och redlighet i Rikets tjänst. 
Pettersson intogs i Gillet 1955. 
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Sjökapten OTTO MAGNUSSON föddes i Vänersborg 
den 29 september 1910 och avled i Enskede den 13 
oktober 1984. 
Efter avslutade studier vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg avlade Magnusson sjökaptens
examen i Göteborg 1932 och blev fänrik i flottans 
reserv 1934. 
År 1940 anställdes han vid flottan, där han sedermera 
blev örlogskapten. Han var sekond på pansarskeppet 
Drottning Viktoria, divissionschef på Berga örlogs
skolor och slutligen chef för nautiska sektionen vid 
Stockholms örlogsvarv. 
Före andra världskrigen och efter sin pensionering har 
Otto Magnusson med framgång ägnat sig åt rederiverk
samhet. Mest känd var han kanske för passagerar
trafiken sommartid mellan Nynäs och Gotska Sandön. 
Magnusson inträdde i Gillet 1960. 



F disponenten HARRY TILLBJÖRN var född i Fal
köping den 27 augusti 1915, men kom i tidiga barnaår 
till Vänersborg, där han avled den 24 november 1984. 
Efter studier vid Högre Allmänna Läroverket i Väners
borg fick Tillbjörn sin handelsutbildning vid Göteborgs 
Handelsinstitut. Därefter följde anställningar vid 
Lödöse valskvarn, Svenska Handelskammaren i Lon
don samt vid Bränslekontoret i Mariestad. Han var 
därefter verksam inom trävarubranschen. Åren 1946-
56 var han delägare i Torsö sågverk utanför Mariestad, 
för att därefter ägna sina krafter åt familjeföretaget 
Johansohn & Peterssons trävarufirma i Vänersborg, 
som han drev under många år. 
Harry Tillbjörn var en stillsam vänlig man, naturäls
kare, fågelkännare och djurvän. 

Han var i yngre år även intresserad av motorsport vilket bl a resulterade i ett genomfört 
Monte Carlorally. 
Han intogs i Gillet 1959. 

Försäljningschefen KARL-ERIK JOHANSSON var 
född i Vänersborg den 27 februari 1914 och avled 
i Göteborg den 7 december 1984. 
Efter avlagd realexamen i Örebro 1934 genomgick 
han Göteborgs Handelsinstitut och fortsatte därefter 
sin utbildning i England, varefter han fick anställning 
i faderns företag kolonialvarufirman K Johansson i 
Vänersborg. 
1955 anställdes han som representant för AB Nord
ström & Tinggren i Göteborg för att i mitten av 60-talet 
övergå till AB Alrik Hedlund. 1973 blev Johansson 
försäljningschef för det norska företaget Synfiber, som 
bl a tillverkade arbetskläder. 
Under en period var Johansson bosatt i Dals Rostock 
som förtidspensionär men 1981 återvände familjen 
till Göteborg. 

Karl-Erik Johansson var en dugande säljare som med sitt lättsamma sätt och sin utåtrikta
de läggning hade lätt för att knyta kontakter. 
Han var en flitig motionär som aldrig försummade sin morgongymnastik och sina långa 
motionsrundor ute i naturen. 
Han inträdde i Gillet 1969. 
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F kommunalborgmästaren VIKTOR BERNHAGEN 
var född i Vänersborg den 2 september 1914 och 
avled i Askersund den 8 januari 1985. 
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket 
i Vänersborg avlade Bernhagen jur.kand-examen 
Lund 1939. 
Åren 1939-41 var han anställd vid Länsstyrelsen i 
Vänersborg, han satt ting vid Fryksdalens domsaga 
åren 1941-44. Åren 1944-48 tjänstgjorde han vid 
Länsarbetsnämnden i Älvsborgs län och från 1948 till 
1970 var han kommunalborgmästare i Askersund. Från 
1971 var Bernhagen även kanslichef. Han var VD i 
Askersunds Skyllbergs Järnvägs AB, ordförande i 
Sparbanksstyrelsen, sekreterare i bl a stadsfullmäktige 
och drätselkammaren. Han var även ordförande i val-
nämnden, byggnadsnämnden och barnavårdsnämnden i 

Askersund. Under många år var han notarius publicus och överförmyndare. 
Viktor Bernhagen var aktiv medlem i Rotary och mycket konstintresserad. 
Han intogs i Gillet 1982. 

Lagerförmannen ARVID FAGERSTRÖM var född i 
Vänersborg den l! mars 1909 och avled där den Il 
januari 1985. 
I unga år fick Fagerström anställning vid A F Carlssons 
Skofabrik, där han arbetade fram till 1969 då fabriken 
lades ner. Han fick därefter anställning vid Brätte
produkter där han blev lagerförman. 
Puzaks stora fritidsintresse var idrotten. Han var i 
yngre år en framgångsrik bandyspelare - en av stötte
pelarna i VIF:s bandylag. 
Efter kurser vid Idrottsinstitutet på Bosön verkade 
Fagerström en tid som instruktör och tränare för olika 
bandylag i västsverige. 
Han var en omvittnat plikttrogen och uppskattad med
arbetare på sina arbetsplatser och han efterlämnade 
minnet av en god idrotts- och arbetskamrat. Arvid till

hörde Kokhuspojkarnas förening och han var sedan 1967 medlem i Gillet. 
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F muraren SVEN GULLBRANTZ föddes i Vänersborg 
den 3 maj 1913 och avled där den 15 februari 1985. 
Efter avslutad skolgång började han sin utbildning 
till murare under sin faders erfarna ledning. Sina första 
läroår gjorde han i samband med att Västgöta rege
mentes kaserner ombyggdes till sjukhus. 
Han fortsatte därefter att arbeta tillsammans med 
fadern Rickard Gullbrantz, som under en tid byggde 
flera hus i staden i egen regi. 
Efter faderns död arbetade Sven Gullbrantz för olika 
företag och han har även verkat som egen byggmästare. 
Sven Gullbrantz var en skicklig yrkesman, som emeller
tid på senare år inte kunnat utöva sitt yrke på grund av 
hjärtbesvär. 
Han inträdde i Gillet 1944. 

F telegraftjänstemannen ARNE PETERSON föddes i 
Vänersborg den 17 augusti 1917 och avled i hemstaden 
den 24 februari 1985. 
Efter avslutad skolgång arbetade han, som så många 
andra vänersborgare på den tiden, några år på A F 
Carlssons Skofabrik, men i början av 30-talet fick 
Peterson anställning vid Telegrafverket, där han ut
bildades till reparatör. 
Denna tjänst hade han fram till sin pensionering. 
Vi minns Arne Peterson som en duktig idrottsman och 
framstående bandyspelare. Han spelade med 1936 då 
IFK erövrade DM-titeln för Västergötland. 
Utöver idrotten var fiske och friluftsliv Arnes stora 
intresse. 
Sommarstugan "Paradiset" vidTakan var hans käraste 
tillflyktsort, där trivdes han bäst. 
Han inträdde i Gillet !957. 
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F försäljningschefen ERIC CARLSTRÖM föddes i 
Vänersborg den 23 oktober 1913 och avled i Marbella 
i Spanien den 16mars 1985. 
l unga år arbetade Carlström någon tid vid Tenggrens
torps Tegelbruk och övergick därefter till sin faders 
handelsträdgård som han en tid drev i egen regi. 
Han har även varit anställd vid dåvarande Wulfs Skylt
fabrik i Vänersborg. 
Under gengastiden arbetade Carlström som demonstra
tör och säljare av 1mbert vedgasaggregat och därefter 
som traktorförsäljare vid Wulfs Bil AB i Stockholm. 
Han var även en tid anställd vid AB Motordelar i Stock
holm. 
1958 blev Carlström försäljningschef vid AB Nordverk i 
Skattkärr och när detta företag överförde verksamheten 
till Åmål flyttade familjen till Karlstad. 

Eric Carlström tyckte mycket om att resa. Efter pensioneringen tillbringade han och hust
run vinterhalvåret i Spanien. 
Carlström var en mycket intresserad gillebroder som så ofta han hade tillfälle besökte Gil
lets Högtidsstämmor. 
Han inträdde i Gillet 1963. 

F byråingenjören HUGO DALGREN var född i Väners
borg den 3 september 1911 och avled i sin hemstad den 
19 april 1985. 
Efter avlagd realskaleexamen vid Högre Allmänna 
Läroverket i Vänersborg tjänstgjorde Dalgren en tid vid 
Vänersborgs Tändsticksfabrik. Han utbildade sig där
efter till ingenjör vid Hässleholms tekniska skola. 
Mellan 1934-37 arbetade han som mätningstekniker i 
Vänersborg, åren 1937-43 i Trelleborg, 1943-44 i Lid
köping, 1944-45 i Mölndal, 1945-47 i Alingsås för att 
1947 återvända till Vänersborg för en anställning på 
stadsingenjörskontoret, där han tjänstgjorde fram till 
sin pensionering. Han var en dugande tekniker, upp
skattad och omtyckt på sin arbetsplats. 
Hugo Dalgren var en pålitlig källa att ösa ur när det 
gällde stadens historia och dess invånare. Han var 

även en flitig samlare som gärna sysslade med sin frimärkssamling och sin stora samling 
vykort. 
Sedan 1953 var Hugo Dalgren medlem i Gillet. 
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Ingenjören STIG ELOW föddes i Dals Ed den 13 maj 
1912, men kom i unga år till Vänersborg. Han avled i 
Hallstavik den 22 april 1985. 
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket 
i Vänersborg arbetade Elow åren 1932-37 på bygg
nadskontoret i Vänersborg. Han fortsatte därefter 
sin utbildning vid STI där han avlade ingenjörs
examen 1938. 
Efter en tids anställning vid Statens Provningsanstalt 
var han driftingenjör vid byggnadskontoret i Karl
skoga åren 1939-45, rörnätsingenjör vid byggnads
kontoret i Lidingö 1945-49. Fram till 1953 var han 
anställd vid ingenjörsfirman Weastman & Challis i 
Lidingö för att därefter verka som arbetschef vid gatu
kontoret i Sundsvall till sin pensionering 1978. 
Stig Elow tillhörde Lianrörelsen där han varit presi

dent och han var även medlem av Svenska Frimurareorden. 
Han inträdde i Gillet 1930. 

Bokhandlaren LARS WENNBERG var född i Väners
borg den 11 maj 1931 och avled där den 25 april 1985. 
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket 
i Vänersborg samt militärtjänst vid Kustartilleriet, där 
han utbildades till värnpliktig officer bedrev Wennberg 
språkstudier i Tubingen i Tyskland samt vid Lunds Uni
versitet. 
Han hade därefter under många år anställning i Malmö 
Bokhandel för att 1961 återvända till hemstaden och en 
anställning i föräldrarnas bokhandel, som han övertog 
1966 och drev fram till sin bortgång. 
I yngre år var segling hans stora intresse. 
Lars Wennberg var en utpräglad friluftsmänniska, 
engagerad inom scouting där han på senare år utbildade 
sig till scoutledare. Tennis, badminton samt bord
tennis var bollsporter som han gärna utövade. Inom 

Tennisklubben har han varit kassör och under många år spelade han med i badmintonkor
pen. Han var även aktiv medlem i Köpmannaföreningen. 
Wennberg intogs i Gillet 1946. 
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vår då äldste medlem ibland oss. 

Snickaremästaren FRITZ DINNETZ föddes i Väners
borg den 9 augusti 1895 och avled där den 5 maj 1985. 
Sedan Dinnetz slutat skolan gick han i snickarlära hos 
Snickerifirman Karl Svensson i Vänersborg. Han an
ställdes därefter som möbelsnickare hos Amandus och 
Rickard Hulten för att 1927 öppna eget företag på 
Drottninggatan 30 med specialitet möbelrenoveringar. 
Fritz Dinnetz var en erkänt skicklig yrkesman som tills 
för några år sedan fortfarande var sysselsatt med att 
renovera antika möbler. 
Dinnetz hade djupa rötter i Vänersborg. Redan i gamla 
Brätte återfinns namnet Dinnetz i en förteckning över 
stadens borgare. 
Fritz Dinnetz försummade aldrig att besöka Gillets 
sammankomster och så sent som vid vår senaste hög
tidsdag den 2 november 1984 hade vi glädjen att se 

Fritz Dinnetz stora intresse var gamla möbler, antikviteter, frimärken och mynt. 
Han inträdde i Gillet 1921 och tilldelades gillets medalj 1972. 
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Jorden mig bränt 
- ofta i elden jag log 
döden 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) 

Sven Lind 



styrelseberättelse 
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1984, Gillets 79:e arbetsår. 

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma onsdagen den 11 ap
ril 1984 i Sparbankens samlingslokal och till Högtidsstämma på Frimu
rarelogen, Allhelgonadags afton, fredagen den 2 nov 1984. 

Gillets 50-årstecken tilldelades gillebröderna: Ragnar Andersson, 
Rolf Lindqvist, Tage Svärd samt Fredrik Taube. Gillets medalj tilldela
des gillebrodern, redaktör Sture Johansson. 

Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: John Olov Ericsson, 
Bengt Dafgård, Carl Otto Carlsson, Inge Lindberg, Bertil Olsson, Mat
tias Grönberg, Karl Erik Björndahl, Otto Magnusson, Bengt Werner, 
Sven Ekholm, Karl Eriksson, Gunnar Naglum, Kjell Thernquist, Evert 
Johansson, Hjalmar Corneliusson, Hakon Rapp, Uno Arwidsson, Karl 
Gustaf Olsson, Nils Thure Englund samt Lennart Gulz. Sedan stadege
enliga ärenden behandlats kunde l :e Åldermannen Sven Lind avsluta 
den 79:e Högtidsstämman och hälsa de närvarande 105 gillebröderna 
välkomna till den gemensamma måltiden. 

Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 53:e årgång. 
Vid årets slut hade Gillet 796 medlemmar. 
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets Ull

derstödsverksamhet framgår av separat redogörelse. Beträffande Gillets 
fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshemsstiftelsens 
särskilda styrelseberättelse. 

Inom sig har styrelsen för året utsett till2:e Ålderman Sten Sahlin, till 
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Kjell Thernquist, till gillevärd 
Evert Lundborg, till krönikör Håkan Lind och till bisittare Carl Viking 
Wahlin samt Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 9 proto
kollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum. 

Vänersborg den 13 april 1985. 

Sven Lind 
Kjell Thernquist 
Mauritz Björnberg 

Sten Sahlin 
Evert Lundborg 

Stig Larsson 
Carl-Viking Wahlin 
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Årsbokslut 1984 

Resultaträkning 
Intäkter 
Försäljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80:
Medlemsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.950:
Ränteintäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.134:90 
Övriga intäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300:-

Balansräkning per 1984.12.31 
Tillgångar 

47.464:90 

Kassa, postgiro o bank . . . . . . . . . . . . . . . 91.044:97 
Fordran stiftelsen.................... 13.323:30 
Fordran fonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41:-
Fordran övrigt ..................... . 18.883:78 

123.293:05 

Kostnader 
Kostnad årsskrift ........... 35.992:-
avg. annonsintäkt .......... 13.200:- 22.792:-
Lokalkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.474:70 
Telefon o porto .................... . 
Sammanträdeskostnader ............ . 
Uppvaktningar m.m ................. . 
Medlemsregister .................... . 
Kontorsmaterial .................... . 
Annonsering ....................... . 
Övriga kostnader ................... . 

Årets vinst ......................... . 

Skulder 

4.031:45 
1.230:50 
2.654:85 
4.660:-

605:-
1.069:15 

608:-

47.125:65 
339:25 

47.464:90 

Omkostnadsskulder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.113:30 
Fond Vbg:s museum 100 år . . . . . . . . . . . 12.000:
Eget kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.179:75 

123.293:05 

Sammanställning över fonder förvaltade av Vänersborgs Söners Gille 
Ingående behållning: Kostnader: 
Lån till stiftelsen .................... 26.235:- Skatter ............................ . 1.843:-
Bank .............................. 108.172:37 
Fordran Gillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.802:- Utgående behållning: 

Lån till stiftelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.235:-
Intäkter: Bank .............................. 117.853:19 
Ränteintäkter ...................... . 9.680:82 Skuld till Gillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -41:-

145.890:19 145.890:19 
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GRANSKNINGSBERÄ TTELSE 

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning under 1984, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse: 

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och 
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. 
Någon anledning till anmärkning föreligger icke beträffande de till oss överlämnade revi
sionshandlingarna, bokföring, inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets 
förvaltning. 

Med anledning av den verkställda granskningen tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den 
tid revisionen omfattar. 

Vänersborg den lO april 1985. 

ÅkeGillberg 
Granskingsman 

Mats Niklasson 
Granskingsman 

Styrelseberättelse 
Styrelsen för stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får 
härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1984, stiftelsens 
33:e arbetsår. 

Intäkter och kostnader för den av stiftelsen förvaltade fastigheten re
dovisas i bifogade årsbokslut. Det i årsbokslut uppkomna underskottet 
på verksamheten beror på reparationskostnader på fastigheten. Därvid 
kan nämnas kostnad för reparation och iordningställande av duschrum 
kr 7 .300, insättning av nya dörrar kr 12.500 samt kostnad för elrevision 
kr 1.600. Intäkshyran från hotellrörelsen har i likhet med tidigare år 
uppjusterats med index enligt gällande hyresavtal. 

Styrelsen har inom sig utsett till v. ordförande Sten Sahlin, sekretera
re Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighetsförvaltare Carl
Viking Wahlin. 

Vänersborg den 17 april 1985 

Sven Lind 
Kjell Thernquist 
Mauritz Björnberg 

Sten Sahlin 
Carl-Viking Wahlin 

Stig Larsson 
Evert Lundborg 
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Årsbokslut 1984 

Resultaträkning 
Intäkter 
Hyresintäkter hotellet ... 
Hyresintäkter övriga 
Bidrag från gillet 
Ränteintäkter ..... . 

Balansräkning per 1984.12.31 
Tillgångar 

28.530:-
800:-

9.000:-
1.153:45 

39.483:45 

Postgiro och bank . . . . . . . . . 20.344:08 
Hyresfordran . . . . . 800:-
Inventarier . . . . . . . 3.100:-
Fastighet/tax.v 180.000/ ........ 155.000:-

Kapitalunderskott . . . . . . 16.717:72 

195.961:80 

Syskonen Ingeborg & Gottfrid Eliassons donation 
Ingående behållning: 
Lån till stiftelsen . . . . . . . . . . . . 61.623:
Banktillgodohavande . . . . . . . . . 2.383:71 

Intäkter 1984: 
Ränteintäkter ............ . 
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214:64 

64.221:35 

Kostnader 
Räntor ...... . 
Vatten, renhållning .... 
Uppvärmning . 
sotning ..... 
Försäkring .. 
Underhåll o reparation 
Övr fastighetskostnader .. . 
Sk~t ....... . ....... . 
Årets förlust ................ . 

Skulder 
Förskottsbetald hyra 
Omkostnadsskuld ........ . 
Ränteskuld ............. . 
Lån Eliassons donation .. 
Lån övriga fonder 
Lån bank ..... . 
Reparationsfond 
Skuld till Gillet 

Utgående behållning: 
Lån till stiftelsen 
Banktillgodohavande 

9.870:45 
756:-

2.376:-
949:-

8.905:-
25.492:85 

I .535:60 
990:

. .. -1 !.391:45 

39.483:45 

7.132:50 
568:-
830:-

61.623:-
26.235:-
75.250:-
11.000:-
13.323:30 

195.961:80 

61.623:-
2.598:35 

64.221:35 



REVISIONSBERÄ TTELSE 

Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hems räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse: 

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av styrelsens räkenskaper och styrelsens be
rättelse, som lämnar upplysningar om stiftelsens ekonomiska förhållanden och om för
valtningen och dess angelägenheter. 

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisningshandlingarna, bok
föringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest beträffande förvaltningen av stiftelsens 
angelägenheter. 

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp. Med stöd av vad vi under revisio
nen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1984 års förvaltning. 

Vänersborg den 10 april 1985. 

Åke Gillberg 
revisor 

Mats Niklasson 
revisor 
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
MEDLEMMAR 
t.o.m. 30/6 1985 

HEDERSLEDAMOT 

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg 

MEDLEMMAR Födelse-
år 

ABRAHAMSSON, LENNART, Kungshamn .................. . 1927 
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .......................... . 1935 
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ................ . 1966 
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ................ . 1965 
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ........ . 1944 
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .............. . 1916 
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .................... . 1968 

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .............. . 1923 
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .................... . 1952 
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ... . 1948 

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg ..... . 1924 
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .......................... . 1956 
ALM GREN, BOO, Kapten, Göteborg ......................... . 1908 

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provisialläkare, Kungälv ........... . 1910 
AM GÅRD, GUNNAR, Vänersborg .......................... . 1907 
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ...... . 1940 

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg ............ . 1917 
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ............. . 1923 
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ......................... . 1940 
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda ...................... . 1935 
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .............. . 1945 

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ................ . 1914 
* ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ................... . 1915 
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ............... . 1946 

*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg ......... . 1913 
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .......... . 1917 
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg ................... . 1918 
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ........................... . 1912 
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg ......................... . 1977 
ANDERSSON, JOHN, Reparatör ............................ . 1953 
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg ......................... . 1946 
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan ............. . 1949 
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ........ . 1925 
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla ...... . 1935 
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .................... . 1923 
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ANDERSSON, CONNY, Vänersborg .................... . 
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ............ . 

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .......... . 
ANDERSSON, MARCUS, 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, PER ARNE, Brålanda ........................ . 

*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ............ . 
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ............... . 
ANDERSSON, ROLF, Brålanda ....................... . 

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .. . 
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde ............ . 
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ........ . 
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg ......... . 
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ................ . 

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg ........ . 
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg ......... . 
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg ............. . 
ANDOLF, NILS, F.lasarettsläkare, Vänersborg ................ . 
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg ............. . 

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ........ . 
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .............. . 
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ............................ . 
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ...................... . 
ANGSEUS, TAGE, l :e polisinspektör, Vänersborg ............ . 
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .................. . 
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ................... . 
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall ........... . 

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ......... . 
*ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..................... . 
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg ........... . 

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. . 
BACK, HENRIK, Vänersborg ......................... . 
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .................... . 
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ........................ . 
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ....................... . 
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ................ . 
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .............. . 
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*BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan ........ . 

BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .................... . 

BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ........... . 

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ... . 

BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ........................ . 

BERG, LARS, Vänersborg .................................. . 

BER GER, 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 

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .. 

*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol 

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .. 

BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .. 

BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .... 

BERNER, JONAS, Vänersborg ..... . 

BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .............. . 

BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .... 

*BERMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg. 

BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ... . 

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .......... . 

BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .. 

BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg 

BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg ..... . 

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, Bokbinderimästare, Vänersborg 

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ................... . 

BLOMGREN, ERIK, Vänersborg ........................... . 

*BLOMGREN, 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 
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg. 

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ........ . 

BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg ............. . 
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1903 55 
1934 76 
1968 68 
1920 53 
1944 68 
1967 68 
1974 76 
1943 55 
1904 54 
1967 76 
1970 76 
1937 72 

1920 43 
1930 48 
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1923 55 
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1906 48 
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*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Äsa ....................... . 
BROCKNER, KURT, Skellefteå ............................. . 
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde ........................ . 
BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .............. . 
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg ............ . 
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg ................ . 
CARLEN, BENGT, Vargön ............................... . 
CARLZEN, YNGVE, fd.Befallningsman, Vänersborg ........... . 
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg ...................... . 

**CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping ............ . 
**CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad ................. . 

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .................... . 
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ................... . 
*DAFGÄRD, BENGT, Arbets!. Trollhättan ständig medlem ...... . 
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*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg ............ . 
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ............. . 
STRAND, ROLAND, Trollhättan ............................ . 
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ................ . 
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktshef, Vänersborg ........ . 
STRIVE, STAFFAN, studerande, Vänersborg ................. . 
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala ........................ . 
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .................. . 
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ...................... . 
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg ................ . 
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .................... . 
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ..................... . 
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud ............................. . 
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ................... . 
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ......... . 

*SUNNERDAHL, VILGOT, l :s te Mätare, Vänersborg ........... . 
*SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ................... . 
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ............... . 
SVANBERG, HENRIK, studerande, Vänersborg ............... . 
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg ................ . 
SVANBERG, MARTIN, Studerande, Vänersborg .............. . 
SVANBERG, PER-OLOF, El. ingenjör, Vänersborg ............. . 
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg ........... . 
SVANBERG, SÖREN, ELmontör, Vänersborg ................. . 
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg ............... . 
SW AREN, 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, Norrköping ................ . 
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................... . 
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ........................ . 
SVENSSON, OLLE, Vänersborg ............................. . 
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .................. . 
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem ............ .. . 

**SVÄRD, TAGE, Helsingborg ................................ . 
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn ......................... . 

**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby ................. . 

1905 
1937 
1922 
1923 
1915 
1908 
1921 
1931 
1960 
1920 
1939 
1934 
1927 
1925 
1934 
1940 
1936 
1938 
1908 
1909 
1924 
1966 
1923 
1962 
1952 
1937 
1946 
1904 
1906 
1923 
1944 
1916 
1932 
1912 
1975 
1910 
1950 
1952 
1952 
1920 
1953 
1972 
1910 
1916 
1909 

30 
76 
41 
47 
81 
77 

75 
75 
85 
76 
82 
67 
83 
80 
84 
82 
75 
79 
51 
55 
84 
84 
72 
84 
85 
79 
85 
73 
70 
48 
79 
43 
64 
42 
76 
36 
76 
80 
80 
80 
63 
72 
35 
42 
30 

75 



SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ................ . 
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, Vetlanda ....... . 

*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg ..... . 
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vargön .............................. . 
SÖDERSTRÖM, STIG, l :e postiljon, Vänersborg .............. . 
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .............. . 
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ............. . 
SÖL VELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg ............... . 

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ........ . 
**TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö ständig medlem . 

TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg ...................... . 
TENBERG, GUNNAR, Vänersborg .......................... . 

*THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg Kassafogde ....... . 
**THERNQUJST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg. 

Innehavare av gillets medalj (1976) ............................ . 
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ............ . 
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .......... . 

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg ............... . 
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................ . 
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus ..................... . 
TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås ................. . 
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ . 

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .................... . 
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .............. . 

TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................. . 
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde ............. . 
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg ................. . 
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg ............. . 
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg ............ . 
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg ................ . 
TORNBERG, PETER, Vänersborg ........................... . 

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg ..... . 
**TULLBERG, INGE, Avd.chef, 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 ............ . 
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ......................... . 
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg ............... . 
WADMAN, !NG WAR, l :e byråsekreterare, Vänersborg ......... . 
W AHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg ................. . 

*W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg bisittare i 
styrelsen, Arsskriftsredaktör ................................. . 
W AHLIN, JACOB, Vänersborg ............................. . 

76 

1954 
1939 
1902 
1960 
1940 
1933 
1933 
1922 
1916 
1909 
1912 
1944 
1939 

1911 
1922 
1935 
1915 
1925 
1930 
1935 
1954 
1907 
1909 
1936 

1924 
1922 
1963 
1934 
1973 
1937 
1905 
1907 
1942 
1906 
1941 
1919 
1940 
1949 
1920 
1942 

1932 
1960 

81 

85 
49 
84 

83 
83 
66 
82 

46 
35 
61 
69 
50 

30 
55 
79 
55 
51 
61 
61 
76 
53 
69 
76 
85 
80 
83 
82 

75 
75 
52 
18 

29 
80 
70 
69 
75 
83 
80 
69 
85 

51 
71 



WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .................... . 1930 82 
W AHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..................... . 1943 85 
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad ................... . 1933 75 
W ASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................. . 1927 77 

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg ............ . 1904 53 
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg ....... . 1913 78 
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud., Vänersborg ..................... . 1969 82 
WEGRAEUS, ERIK, Länsantikvarie, Vänersborg ....... . 1940 83 
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud., Vänersborg ............ . 1965 82 

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ............... . 1916 42 
WEISS, ANDERS, l :e Byråsekreterare, Kvissleby ............... . 1940 66 
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla ............. . 1935 61 
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan 1939 61 
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg ..................... . 1965 73 
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg ....................... . 1960 73 
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg ........ . 1951 75 
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .............. . 1934 79 
WENNERBORG, LARS, Advokat, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 85 
WENNERHOLM, IV AR, F .lasarettsläkare, Vänersborg ......... . 1898 82 
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .................. . 1966 80 
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ............... . 1923 80 

*WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg ............... . 1912 58 
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ................... . 1925 60 

WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ......................... . 1936 72 

WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .................... . 1956 77 

WERNER, SVEN, Civilingenjör, Västra Frölunda .............. . 1952 77 

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön ....... . 1908 54 
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... . 1917 52 
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Brålanda ............. . 1944 84 
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ........................... . 1917 76 
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................... . 1940 76 
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ................ . 1928 81 
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .......... . 1923 77 

WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö ................ . 1932 75 
*WESTERLUND, KAR-ERIK, l:e Stabsredaktör, Vallentuna ..... . 1910 40 

VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ........... . 1915 77 

WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan ................... . 1950 80 
**WESTHALL, BO, fd. Rådman, Vänersborg ............. . 1905 34 

WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .............. . 1938 74 
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ................ . 1945 75 

**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ......... . 1904 28 
*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg ........ . 1919 58 

WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad ................. . 1948 83 
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm ...... . 1943 83 
WIKNER, ALFRED, New York ............................. . 1899 66 

77 



*WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Åsbro ......... . 

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ........... . 

WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .......................... . 

WULF, KURT, Direktör, Vänersborg ...... . 

*W ÄRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan .. 

YBRING, ELOF, Täby .................. . 

ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .... 

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ... 

*ÅBERG, BERTIL, f d. Brukstjänsteman, Varg ön ... 

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..... 

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg 

ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .. . 

ÅBERG, JOHAN, Karlstad .......... . 

ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg 

ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg 

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad 

* ÅSTRÖM, HELGE, f d. Poliskommissarie, Vänersborg ..... . 

ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .... 

ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........ . 

Antal medlemmar: 807 

* tilldelad 25~årstecknet. 
** tilldelad 50-årstecknet. 

1903 59 
1924 51 
1950 63 
1903 63 
1928 53 
1916 83 
1917 64 
1950 64 
1900 55 
1920 55 
1958 74 
1930 75 
1966 84 
1923 61 
1903 69 
1922 46 
1902 42 
1933 72 

1920 74 

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress 
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Vänersborgs Söners Gille 
Göran Hagborg, Södergatan 2 
462 00 Vänersborg 



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1985 

Styrelse 

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Alderman, 1980 (1966). 
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962). 
LARSSON, STIG, Direktör, Gi//eskrivare 1974 (1974). 
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassafogde (1974). 

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gi//evärd 
W AHLIN, 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. 

NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör 

SALONEN, LARS, Tandläkare, Ersättare 

STIFTELSEN V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
ÅLDERDOMSHEM 1984 

Stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas 
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s.v. 

79 



GILLETS ÅLDERMÄN 
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 

1905-1920, 
1921-1935, 
1936-1941, 
1942-1953 
1954-1964, 
1964-1973 
1973-1979 
1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1985 
Styrelse 

ARV!DSSON, CARIN, Första åldermor 
SUNDEFORS, !NGA-LISA, Andra åldermor 
SVANBERG, AN !T A, Första gilleskrivare 
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Andra gilleskrivare 
STRÖM, GERDA, Kassafogde 
CARLSSON, BRITTA, Värdinna 
BLOMGREN, INGRID, Värdinna 
JANSSON, MARY, Värdinna 
ERIKSSON, EL VY, Värdinna 

SVENSSON, EBBA, Ersättare 
ROBERTSSON, BIRGITTA, Ersättare 

HELLMAN, KARIN 
CARLSSON, BRITTA 
BLOMGREN, INGRID 
SVANBERG, ANITA 
ER!KSSON, RUT 

ÅBERG, ELL Y, Ersättare 
NILSSON, ANITA, Ersättare 

ARVIDSSON, CAR!N 
ÖBERG,ALVA 
STRÖM, GERDA 

MELLQV!ST, MAJ-BRITT 

WESTERLUND, S!GR!D 
ANDERSSON, MARGIT 
FALK, OLGA, Ersättare 
SKOOGH, BIRGIT, Ersättare 

Beredningsnämnd 

Adventskommitte 

Arkivarie 

Revisorer 

278 medlemmar, varav Il ständiga, 2 hedersledamöter 
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Mer än varannan 
Vänersborgare 

är kund 
i Sparbanken 

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

Vi lämnar bottenlån med bunden ränta - hypo
tekslån -till nybyggda bostadshus eller äldre fas
tigheter som ombyggts med statliga lån. 

Nätt bärbar färg-TV fra n Philips söker sällskap. 
Du kan få mig i format fran 14 till 20 tum, och 
jag lovar att hälla dig sällskap hela sommaren 
och nästa sommar och .... 

Från 
2 295:-

--·~-# 

81 



82 

' .. ·'· 

Bilkunnande och service 

PA HEMMAPLAN ::'.: 

•• KOM IN t'~ : 
OCH ~~~~ PRATA 

- tala med oss ..., SAAB ,.,j 
om liagprisservio;e &;; .... MED 055! ~ 
på Din Saab! • ~-
~--

' 

ri 
KNUT SKAAN . STEFAN ANG&PI:O 

VÄlKOMMEN! 

Slt.•R·ANA 
., :~ - all"d ladda< med aktuella tillbehOr! VÄNERSBORG Tel 0521/19000 

\_ . . : ·~ 

Vänersborgs Stuveri AB 
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid vänern 

SKEPPSSTUVERI- SPEDITION 
UTHYRNING A V TRUCKAR • HJULLAST ARE 

TILLSATSUTRUSTNINGAR 

0521-142 50 

Män man märker handlar hos 



SERVICE INOM 
ROR, EL OCH PLAT 

TILL VETTIGA PRISERI 
Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK 

GIAB 
GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB 

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 180 90 

PKbanken 

PK BANKEN 

ställer upp för Dig och 
Vänersborg 

Vi finns på Posten också 

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG 
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 ... 

Regementsgatan 29 462 00 Vänersborg Tel. 0521/616 90 

83 



84 

Vi utför: 
Nybyggnad, ombyggnad, 
reparationer samt markarbeten 

Sunda r 
Bygg AB 

Kasenallen 27 · Vänersborg 

T el. 0521/601 00 

Allt i Färg 
Tapeter 

Konstnärsmaterial 

JJ\NSS()NS 
TAPET & FÄRGHANDEL AB 

EDSGATAN 13 VÄNERSBORG . TEL.111 02 

Bok- och Pappershandeln B 
i centrum 

- Din Boksambutik 



Förstklassiga 
Välsmakande 
Konditorivaror 

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10 

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

''L VÄINI~~~~@~~~ 
VI= ILIINJ~lrRAIFIII~ 

D. Kjellsson 
tel. 186 51 

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 

KÖKSINREDNINGAR 
från Ballingslöv 
ochKvänum 

HUSHÅLLSMASKINER 
från Electrolux, 
Miele och Husqvarna. 

SVARVARGATAN4 
Torpa Industriområde 

Tei.0521/120 00 
VÄNERSBORG 
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Gåvor av värde 
finner Ni bland vår utsökta 
sortering i guld· och silver· 
arbeten samt matsilver 

Vänersborgs Guld AB 

Edsgatan 18 V JfNERSBORG Tel. 102 26 

Vänersborgs Glasmästeri 
LARSSON & ANDERSSON 

Industrigatan L Vassbotten 

Tel. 101 28, 

Bl L-glas- Byggnadsglas-Glasmästeri 

THERNQUISTS BLH. EFTR. 
Box 235, Edsgatan 16, 462 01 Vänersborg 

Telefon 100 63 



KYL - FRYS - TV Ä TTMASKINER - PLASTBÅ T AR 
köper Ni bäst och billigast hos 

L 
SPAR KOP 

Skyttegatan 5- Tel. 613 50 Tel. 172 16 

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

l t!4111 :Itl BYGGVAROR AB 
Östra vägen 24, VÄNERSBORG Tel. 0521-600 90 

Vi har 
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, REST AURAN GER, BUTIKER, 
T ANDLÄKARPRAKTIKER. 

Vi utför även 
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m. 

Salonens Snickerier AB 
L Vassbotten 

tel. 0521-10913 
'----·--·---··-··------·---·-------------l 
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Tala med oss om BankKort. 
Det gäller på mer än 30.000 ställen! 

O~OSKA~~~~~BANKEN 

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 



God mat hos 

''Pärlans'' nya Gatukök 
Belfragegatan 29, Vänersborg 

~':IJAu2 5Lk/IJJrt~~ 
~UM-:.., !~~1JLENNERMAR161 
-=-- VANERSBORG • TROLLHATT AN' 

j SCANIA l ~ VOJ.KIIW.A&EN l <liD Au~al 

östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80 

Strand 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 

Adress: 
Hamngatan 7 

462 00 Vänersborg 
Tel. växel 138 50 
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NYANISSAN 

SUNNY! 
Generös. Men snål. Typiskt Nissan! 
Har allt man ska krava av 
en familjebil stor och 
bekvdm Invän
digt Behändiga 
yttermatt 
"Extra" som 
dard. Finns som 
Kombi och Sedan 
Hör flll de bränsle 
sn61aste i klassen .._.,. 
BrdnsledeklaratJon enllgt Ko V, 0,67l'mJI vid blandad 
körning, 93 okt Kostnad 1500 mil4030,- (1783) 

NISSAN. Europas mest köpta japan! 

PHILIPSONs 
omtanke kvalite 

Tenggrenstorpsvägen 14, Vänersborg 
Tel. 0521-610 35 

HANDLA BEKVÄMT- HANDLA BILLIGT 
Tag gärna bilen, vi har gatt am PARKERINGSPLATSER 
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Väl mött hos PIL-HALLEN 
NILS ANDERSSON 

Tel. 109 44 

Duellvägen 8, Vänersborg 

Allt i TV, RADIO och STEREO 

Vänersborg • Edsgoten 20 • TeL 10311 



l 1111 

ATEL]EN MED FARG 

SIXTEN FASTH 

Edsgatan 11 B Tel. 134 75 

Vänersborg 

n ert 
FOTO · RADIO · TV 
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 AB 
BOX 216 
462 01 VÄNERSBORG 1 
TEL 0521/18060 
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 
Industrigatan 11, 461 37 TROLLHÄTTAN 
Telefon: 0520/339 30, 366 20. 



•• 

••• också hos 
Handelsbanken. 

Torpavägens korvkiosk 
Rekommenderas 

Åke och Ingegerd Olsson 

VÄNERSBORGS MÅLERIAFFÄR 
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel.11225 

Vi utför under ansvar alla slag av 

MÅLNINGSARBETEN 

Nybyggnader Reparationer 

93 



Välkommen till 

0~0 SKARABORGSBANKEN 
Edsgatan 21, Vänersborg. 

o 

INUTI GAR •• 
ROLIG ATT KORA. 

SCORPIO 
•• •• 

FORNUmG ATT AGA! 
o 

UTANPA DET 
MESTA! 

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG 
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MALMSTROMS 
ur guld • vänersborg 

Nya lokaler Edsgatan 21 

ROLF JACOBSSONS 
REDOVISNINGSKONSUL T 
VÄNERSBORG 

KRONOGA TAN 47 B - TEL 0521/623 73 

Västkustens Fiskhall AB 
Sundsgatan 7 

Kök 
Bostad H. Fock 

, E. Fock 

Telefon 105 60 

Tel. 11212 
Tel. 20210 
Tel. 10314 

Dagligen färsk fisk 

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER 
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• När Ni behöver 
Reseffekter och Handskar 
Väskor och Portföljer 
kom till oss 

Vänersborgs Läderaffär 
Edsgatan 20 

Tel. 0521/107 51 

Allt i TEGEL 

AB TENGGRENSTORPS 

TEGEL 
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg 

Vi ger personlig service 

Redovisningsbyrån 
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG 

GöRAN HAGBORG 

Tel. 0521/603 90 

KJELL THERNQUIST 

Tel. 0521/608 55 



Gillebröder! 
Drick mer vatten - Oxygenvatten 

AB SUNDOX. Box 234, S-462 01 Vänersborg. Tel. 0521-14180 

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

Måndag-fredag 9-20 
Söndag 11--20 

Rune Patriksson 
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg 
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Andersson, Larsson & Co 
V ÄNERSBORG - Telefon 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 

(54:de året i följd) 

CW Carlssons Tryckeri AB 
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 620 25 



ICA ,. 
lli\NJ)f .. illl N 
Hedmanstorget 
Tel.l5670 

-... ........ NÄRA&BRA ... 

INTERSPORI 
Vänersborg ~~~n6~i~-t~~g7o6 

AHLINS 
TRAFIKSKOLA 

Torpavägen 22 · 46200 Vanersborg ·Tel. 0521-10366 
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Föreningsbanken - landets enda medlemsägda 
bank. 

DIN BANK! 

Föreningsbanken l 
Sundsgatan 5, Vänersborg Tel. 0521-63090 

Kvinnan med stil och smak väljer 

Kungsgatan 7 Tel. 100 86 

"Mitt i Tvåstad" 

VOLVO 

BRANDT 
Johannesbergsvägen l, Tel. 0521/121 00 
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Duka 
Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/381 35. 
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 0522/396 00. 
Vänersborg: Gågatan. Tel. 0521/102 53. 

Gösta Gillberg AB 
Edsgatan 12 A, Vänersborg. Tel. 0521-10253 

Bärgningstjänst 
Vänersborg 

Bärgning och service 
dygnet runt 

Tel. 0521114800, 15522 

UNO·X Bensinstation 
Frändeforsvägen 

Alla slags bilreparationer 

Gillebröder gillar 

Sjöströms Livs 
Sandelhielmsgatan 20 

Tel 10942 

101 



Rest. Strömsborg, Vänersborg. 

Gamlestadens 
Fastighetsförvaltning KB 

Bygger om och förvaltar 
Strömsborg och Hallbergska huset är två av 
objekten i Vänersborg. 

Känner du för en kontakt, ring 

Leif Sjöö 
031-408953 



Vänersborgs Kommun 
tackar 

Vänersborgs Söners Gille 

för värdefulla kulturella 
insatser under de 80 åren 

Vi önskar Er all framgång 
i framtiden 

Vänersborgs Kommun 
Kommunstyrelsen 
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Gillebroder 
Tänk på medlemsrekryteringen. 
Du känner säkert någon eller några infödda vänersbor
gare som är berättigade till inträde men som ännu inte 
är medlemmar. 
Anmälan om medlemskap kan ske på nedanstående 
blankett. 

Tack för hjälpen! 

Vänersborgs Söners Gille 
Södergatan 2 A 
46200 VÄNERSBORG 

Till inträde i Gillet anmäles: 

STYRELSEN 

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

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

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

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

Till inträde i Gillet anmäles: 

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

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

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

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

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