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Barndomsminnen från 20- och
30-talets Vänersborg
Att har vuxit upp i en svensk småstad under mellankrigstiden - det är
något som ens tankar med tilltagande ålder allt oftare går tillbaka till.
Jag har ibland berättat för mina barn om den tiden och den miljön, men
de har haft svårt att förstå, och hur skulle de kunna det? Mycket vatten
har runnit sedan dess, och vår arma värld har hunnit förändras inte en
utan flera gånger.
Hästdroskor

Bara en sådan sak som att man klart minns hur raden av hästdroskor
skramlade fram över kullerstenarna vid begravningarna! När far kom
hem från en sådan förrättning, fick man en s.k. begravningskaramell
omgiven av en mängd svart papper på vilket klistrats en liten bild med
lämpligt motiv. Mina syskon och jag uppskattade visserligen gåvan men
klagade över att själva karamellen befanns vara mycket liten, sedan
man väl fått av allt papperet. Dessa märkliga njutningsmedel finns numera att beskåda på museer.
Barndomshemmet

Min far Yngve Rudberg, sedermera domprost och biskop i Skara, var
komminister i Vänersborg åren 1919-1936 och tillika predikant vid
fängelset och lasarettet, vilket innebar att han ofta fick hålla tre gudstjänster på en söndag. Säkert minns många äldre stadsbor honom ännu.
Som den äldste av tre syskon föddes jag 1920 och hade som första hem
Södergatan 8, ett hus som ännu finns kvar. Två år senare flyttade vi till
den dåvarande prästgården, det gamla trähuset med tillhörande trädgård, Vallgatan 15. Den är det barndomshem jag minns och där vi bodde ända tills vi 1936 lämnade staden. Tyvärr försvann det huset redan
strax efter andra världskriget, varför det är en ödets ironi att det första
hemmet som jag inte minns finns kvar, medan det som lever i alla mina
barndomsminnen för länge sedan är borta.
Denna trädgård mitt inne i staden var försedd med fruktträd och bär-
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buskar, en tid t.o.m. med bikupor. Särskilt ståtligt var det stora päronträdet, vars grenar olyckligtvis hängde ned över gatan och sålunda över
höstarna innebar en svår frestelse för passerande pojkar. Vi bodde på
nedervåningen och fars kollega kyrkoherde Gunnar Helander med familj på övervåningen. "Farbror Helander", som vi alltid sade, hade
skaffat ett med skaft försett redskap med vilket han bekvämt från sin
veranda kunde plocka päron från det höga trädet. Jag minns hur han en
gång på bar gärning ertappade en liten pärontjuv med fickorna fulla av
de åtrådda frukterna. Helander, som var en hjärtans snäll och from
man, kunde se nog så skräckinjagande ut med sin kraftiga lekamen,
gråa skägg och mullrande stämma. Den arme gossen blev så förskräckt
över hans uppenbarelse, att det började rinna ur byxorna, varvid kyrkoherdens hjärta genast veknade och han fick fri lejd med sitt byte.
I början av 30-talet var s.k. jordbanetävlingar aktuella, och en gång
cyklade vi till Trollhättan för att vara med om ett sådant evenemang där
dåtida idoler som Ivar Skeppstedt och Ragnar Sunnquist fräste runt
med sina motorcyklar så att kolstybben yrde över åskådarnas ansikte
och kläder. Sedan skulle vi förstås så gott vi kunde på våra cyklar efterlikna dessa folkhjältar, och det skedde i prästgårdsträdgården. Vi två
bröder och några klasskamrater körde "stora" och "lilla rundan" runt
trädgårdens gräsmattor med ena foten skrapande i innerkurvan som de
stora pojkarna gjorde. Tid togs med en stor gammaldags väckarklocka,
så det blev knappast fråga om tiondels sekunder. Och det var nog mer
tur än skicklighet att vi inte drabbade någon stackars besökare till prästfamiljerna.
Över huvud taget hade det ju sina sidor att vara prästbarn i småstaden. Man var ganska påpassad, och inte sällan blev vi i mer eller mindre
viskande ton utpekade som "prästens ongar". Jag minns ännu livligt,
hur skönt det kändes när man efter skolans slut i början av juni fick åka
bort till "sommarnöjet" i Bohuslän, där man inte var så känd och iakttagen som hemma i Vänersborg.
"Förberedande"
Jag började skolan höstterminen 1927. Det var i den s.k. förberedande
skolan som var förenad med flickskolan, men där även pojkar togs
emot. Den var då inhyst i gamla dövstumsskolan på andra sidan järnvägen på vägen till Egnahem. Min första lärarinna, som jag ännu minns
med respekt och tillgivenhet, hette Maria Stålhandske, gift med en officer vid Västgöta regemente. Långt efter sin avflyttning från Vänersborg
två år senare höll hon årlig kontakt med mig under lång tid. På vintern
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då jag gick i "andra förberedande" väntade min mor sitt tredje barn,
och "fröken" Stålhandske, som kände familjen, frågade mig titt och
tätt: "Hur står det till med mamma?", vilket mycket besvärade mig.
Men så en morgon i februari kunde jag så snart skoldagen hade börjat
räcka upp handen och stolt meddela: "Fröken, jag har fått en liten syster i natt!" Under två år gick min yngre broder- så småningom chef
för marinen- och jag i samma skola, gamla "döven", och hade ofta
sällskap på skolvägen. I dessa inflationstider kanske följande lilla episod kan ha sitt intresse. En gång på väg till skolan hittade vi en ettöring
på trottoaren. Stolt stegade vi in i den lilla speceributiken och förkunnade: "Vi ska ha för ett öre halvöres kola!" Vi fick alltså en kola var, och
den dagen var räddad!
Man bodde visserligen i en stad, som på den tiden hade 8 a 9.000 invånare, men man hade den rena landsbygden nära inpå sig, och årstidernas växlingar präglade i hög grad vår tillvaro. Om vintern färdades man
till skolan på sparkstötting, detta trevliga men, i varje fall i södra Sverige, nu tyvärr nästan helt avskaffade fortskaffningsmedel. Vi pojkar
döpte våra sparkar till stolta namn som Pilen eller Blixten, och på rasterna praktiserades kappsparkning mellan svettiga och flåsande rivaler.
"Pota kula"
Men så snart snön smält undan, kom kulorna fram. Vi kallade det att
"pata" kula, och under dessa hektiska vårveckor gick både raster och
den mesta övriga fritiden åt till denna verksamhet. Man placerade sig
med ryggen mot en husvägg, med benen spretande isär, och mellan dem
byggde man upp sin "pyramid", som det gällde för de andra att träffa
med en kula. Lyckades man slå kull pyramiden, vann man alla kulor
den bestod av. "Fyrapyramider" var det vanligaste, men det förekom
sådana som bestod av ända upp till tio kulor. Den som ville pröva lyckan måste stå på ett avstånd av lika många steg som det fanns kulor i pyramiden.
Man gick till skolan om morgonen med en mer eller mindre välfylld
kulpåse men kunde aldrig veta, hur mycket som skulle återstå vid hemkomsten. Min bror och jag mindes och talade många år efteråt om en
speciell dag, då vi möttes på en rast och sorgset konstaterade, att vi tillsammans bara hade en kula kvar. Såsom den äldste fick jag det ansvarsfulla uppdraget att förvalta denna vår sista chans. Desperat satte jag allt
på ett kort, sikta på en "tiopyramid" -och slog omkull den! Vi hade
nu alltså fem kulor var som nytt startkapital, turen höll sedan i sig, och
hemma vid middagen kunde vi stolt visa upp var sin fulla påse med kulor i alla kulörer.
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Att "sve"'

Till våren hörde också det speciella nöje som nu - i varje fall i tidningsnotiser om pojkars framfart -benämnes att lunta, men som vi kallade
att "sve'". Man förvärvade alltså på mer eller mindre olovligt sätt en
tändsticksask och smög sig sedan med någon likasinnad ut i omgivningarna, gärna till "regementsfältet". Om man trodde sig vara osedd, tuttade man sedan på det torra fjolårsgräset. I regel gick det ju lyckligt,
och någon mera remarkabel eldsvåda var i vart fall jag inte med om att
anstifta. Men en gång blåste det mer än vanligt, och elden började sprida sig oroväckande snabbt. Vatten fanns inte tillgängligt, paniken var
nära, men nöden är som bekant uppfinningarnas moder. Vi slet av oss
våra tjocka vinteröverrockar, gedigna plagg av vadmal som ett nutida
barn knappast skulle kunna förmås att bära. Med dem bearbetade vi elden och lyckades efter en stund - bokstavligen med svett och möda få bukt med den.
Men äventyret fick ett efterspel. På hemvägen märkte vi att våra
rockar, som tidigare företett en ganska jämngrå anblick, nu skiftade i
flera färger bland vilka det sotsvarta dominerade. Detta fyllde oss med
förskräckelse: Vad skulle far och mor säga? Rockarna var tämligen nya
och för den tiden dyra plagg. Vi fann det rådligast att förpassa oss in
fönstervägen, vilket var en enkel sak, då vi bodde på nedre botten.
Osedda tog vi oss till tamburen, hängde upp de olycksaliga rockarna
och hade tämligen diffusa tankar på någon slags rengöringsprocedur.
Men innan något hunnit göras åt saken, hördes mors röst, och den lät
inte glad: "Vad är det för en förskräcklig lukt i tamburen?" Faktum var
att rockarna utsände en odör som avsevärt påminde om rökt skinka med tonvikt på rökt - och därmed var vi alltså avslöjade. Över den
därpå med största sannolikhet följande bestraffningen har en barmhärtig glömska svept ett töcken, men det dröjde innan vi "svedde" nästa
gång.
Bio

Vi var ju unga långt före TV:ns tid, och i radion var det i stort sett bara
"Barnens brevlåda" med Farbror Sven och Efraim Alexander som man
hade riktig glädje av. Nej, det stora nöjet var bion med sina barnföreställningar, som man då och då fick gå på. Man kan nog säga, att Vänersborg för sin storlek på 30-talet var ganska välförsett med biografer
-Stjärnan, Metropol. Blåsut-bio, Stora biografen (Arbetarföreningen)
är de jag kommer att tänkapå-kanske fanns det ännu flera? Våra stora favoriter var de båda danska komikerna Carl Schenström och Harald
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Madsen, mer kända som Fyrtornet och Släpvagnen. När nu någon av
deras filmer annonserades på en av biograferna, spred sig genast den
glada nyheten bland oss barn: det har kommit en ny Fyr och Släp! Så
löd den korta och praktiska benämningen. Affischerna studerades noga, och med tillfredställelse konstaterades, att det på lördag kl. 5.30 em,
gavs en "barn- och familjeföreställning" till vilken biljetterna betingade
det facila priset av 35 öre.
Det var dock inte tal om att infinna sig vid den utsatta tiden - nej,
minst en halvtimme i förväg måste man ställa sig i den kö av förväntansfulla och stojande ungar som ringlade sig utmed "Stjärnans" gulmålade
trävägg. (Någon gång kunde man få dra iväg över Dalbobron ända till
Blåsut-bio.) De lyckliga som kunnat tränga sig in först störtade upp på
läktaren. Där var det finast att sitta, bl.a. för att man därifrån i skydd
av mörkret kunde med kola- och tuggummipapper bombardera sina antagonister nere i salongen, något som ytterligare ökade den spänning
och upphetsning som ett biobesök alltid förde med sig.
När min bror och jag var i tio-tolvårsåldern, flyttade en farbror till
staden, som hade den för oss värdefulla egenskapen att vara ungkarl.
Det blev snart en fast etablerad tradition att han skulle bjuda oss, så
snart en ny "Fyr och Släp" uppenbarade sig. Hans närvaro vid föreställningarna hade också det goda med sig, att den skyddade oss från de
trakasserier man annars kunde utsättas för av "fiender" både i kön utanför och inne i biografen.
Visst var de ofta mycket enkla, dessa Fyr och Släp-filmer, och deras
konstnärliga nivå stod väl inte alltid så högt. Men de var god och oförarglig underhållning för den som hade barnasinnet i behåll, och med sitt
ofta litet sorgmodiga yttre utstrålade de båda kumpanerna en god och
varm mänsklighet. Och så hade man ju den trygga förvissningen att hur
förtvivlad situationen än tedde sig för Fyr och Släp, så redde det till slut
alltid upp sig.
Flickskolan

Som jag redan nämnt, gick jag till en början i "förberedande" som
omfattade tre klasser. Men just då vi skulle börja läroverket, ändrades
realskolan från sex- till fem-årig. Vi måste därför stanna ännu ett år i
flickskolans hägn, och vi fem pojkar fick alltså tillbringa vårt fjärde
skolår som elever i flickskolans första klass. Jag kan alltså skryta med
att verkligen ha gått i flickskola, inte bara i "förberedande". Det året
fanns alltså inte längre några förberedande klasser, utan flickskolan bestod då av ett 100-tal flickor och fem pojkar! Det hände ju ganska ofta,
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att någon välvillig tant eller farbror frågade i vilken klass man gick, och
man skruvade nog en hel del på sig, innan man klämde fram med den
hemska sanningen.
Flickskolan styrdes då med fast hand av fröken Signe Hjerten för vilken vi hade en oerhörd respekt. En gång hade hon oss tillfälligt en geografilektion, och jag minns ännu att jag på darrande ben fick gå fram
och peka ut något på kartan, vilket dock avlöpte lyckligt. Flickskolan
var på den tiden 8-klassig, och de stora damerna i åttan föreföll oss som
riktiga "tanter", då de arm i arm promenerade på rasterna. Vi tog oss
en gång orådet före att kasta snöboll på dessa damer med påföljd att de
skvallrade för en lärarinna. Nu hörde det till saken att man hade s:k. anmärknings böcker, där målsman med sin namnteckning skulle bestyrka
att han sett det som skrivits in. Snöbollskastningen resulterade nu i att vi
alla fem gossar fick "anmärkning för upprepad olydnad" -jag har ännu kvar det dyrbara dokumentet. En kollektiv bestraffning gör ju sällan
nytta, och den tog vi lugnt, men det värsta var att presentera boken
hemma och få min fars namnteckning i den. Han tog det dock som en
man, och någon bestraffning från hans sida blev det inte tal om.
Den lärarinna i flickskolan som gjorde det starkaste intrycket på mig
var nog Estrid Sahlen som vi sista året hade i svenska. Det var med viss
bävan vi första gången mötte henne, eftersom vi hade hört mycket talas
om hennes stränghet. Och visst kunde hon vara sträng, men bara när
hon upptäcktre slarv och lättja hos sina elever. Om man bara gjorde sitt
bästa, hade man aldrig något att frukta. Och bakom den sträva ytan
glimmade ibland fram något av uppskattning, ja t.o.m. kärlek till "hennes'' flickor och gossar.
På vintrarna använde vi ju, som jag nämnt, sparkstötting på skolvägen, och om man då träffade på fröken S., kunde man ibland få skjutsa
henne. Det betraktades som ett stort privilegium. Aldrig glömmer jag
heller hennes glädje, när alla hennes elever klarade av tentamen för att
komma in i läroverket. Vi var några stycken som hade lovat att komma
hem till henne och berätta hur det gått. Vi fann hennes glädje, minst lika
stor som vår egen och tog nästan med vördnad emot de karameller hon
bjöd på.
Läroverket
På den tiden var det så att alla som ville komma in i realskolans första
klass måste genomgå inträdesprov. Den stora majoritet som kom från
folkskolan slapp undan med prövning i svenska och matematik. Men
för oss stackare som kom från "förberedande" gällde hårdare villkor.
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Vi måste pröva i alla läsämnen, en procedur som tog två hela dagar.
Aldrig senare i livet, vare sig i studentexamen eller inför universitetstentamina, har jag känt en så stor nervositet som den som lO-åringen kände
dessa junidagar 1931. Av själva förhören minns jag inte mycket utom en
kuriös detalj från förhöret i biologi. Då ställdes frågan: "Vad är kött?"
Något så självklart hade man ju aldrig reflekterat över. Det svar som
förväntades skulle lyda: "Kött är muskler".
Om oron hade varit stor, så var glädjen desto större, när man fann
sitt namn på anslaget bland dem som kommit in i klass 15 • Och aldrig
har jag väl med större stolthet burit något plagg än den skolmössa med
en etta i som genast inköptes i hatt- och mössaffären på Edsgatan. Man
tyckte att alla man mötte på gatan borde falla i förundran och beundran
över den.
Inför skolans början på hösten hade man från äldre kamrater hört ett
dunkelt tal om något hemskt som kallades för "skoldunken". Det var
tydligen något slags rit genom vilken man upptogs som fullvärdig medlem av läroverkets elevkår. Inte utan ängslan gick man därför till den
första skoldagen i slutet av augusti. På första rasten avslöjades så sanningen för oss. Proceduren tillgick så, att två äldre pojkar fattade tag i
delinkventens högra resp. vänstra hand och fot, varefter han bars fram
till skolans vägg och hans bakdel flera gånger dunkades mot väggen.
Kollegiet såg tydligen genom fingrarna med denna sed, då jag minns att
flera lärare genom fönstren skrattande betraktade skådespelet. Men ett
par år senare skadades ett av "offren", vilket ledde till omedelbart förbud. Det skulle vara intressant att veta, hur gammal den här något betänkliga traditionen kunde vara.
Om man hade haft respekt för fröken Hjerten, hade man det inte
mindre för läroverkets rektor Ernst Lundberg, "Kasper". Han var inte
bara rektor under den långa perioden 1919-1947 utan också mycket
verksam i det kommunala livet med många och långvariga förtroendeuppdrag. Han var född på Ernst-dagen den 2 mars, och jag minns ännu hans 50-årsdag 1932, mitt första år i läroverket. Omedelbart efter
morgonbönen sjöngs till ackompanjemang av den gamla skraltiga
orgeln ''Ja må han leva'', varefter skolans äldste elev, sedermera kyrkoherden Nils Björkquist, steg upp och framförde elevernas hyllning, varpå "Kasper" i sitt svarstal på sin sonora skånska bl.a. yttrade: "Jag
hoppas att det kommer från h j ärtat och inte bara är tomma ord!''
När jag långst senare, ca 1970, höll ett föredrag i Vänersborg, kom
den då 88-årige Lundberg fram efteråt och lade ceremoniöst bort titlarna, något som jag mycket uppskattade. Ernst Lundberg har efterlämnat

9

ett storverk av bestående värde genom sin matrikel över läroverket
1821-1947, som trots vissa ofullständigheter är en ovärderlig personhistorisk källskrift.
Under mitt sista år i Vänersborg, i första latinringen, hade vi Rektorn
i matematik. Den något skräckblandade vördnad man tidigare hade
känt för honom förbyttes då i verklig respekt. Bakom den något kärva
ytan fanns en absolut plikttrohet, en kärlek till eleverna och till läroverket, som han helt identifierade sig med.
Gamle lärare

Bland det dryga 20-talet lärare som jag hade under mina fem år i läroverket vill jag bara nämna några. På den tiden var ju tyska första främmande språk, något som jag alltid har varit tacksam för -man fick ju
då nämligen lära sig grammatik till skillnad från senare tiders barn. Min
första tysklärare var Ella Mårtensson, en liten energisk skånska som lade ner en otrolig möda på att lära de ofta motsträviga adepterna glosor
och grammatik. Att man kunde ha någon glädje av att tala språket var
det inte många som tänkte på för 50-60 år sedan. När någon trög gosse
inte fort nog fick fram sitt svar, ropade fröken M. uppfordrande på sitt
hemlands tungomål: "Blir där något?", vilket väl snarast hade motsatt
effekt mot den avsedda. På den tiden reste man sig ju upp, när man svarade, och fröken M. hade det systemet vid glosförhören, att de okunniga fick stå kvar en stund och skämmas - tanken var förmodligen att
denna nesa skulle ha avskräckande verkan på de övriga. Men i praktiken blev det ofta så att större delen av de 35 eleverna stod i gångarna
och hängde, varför man nog kan ifrågasätta nyttan av det hela. Men jag
är fröken M. evigt tacksam för de gedigna grunder hon gav mig i både
tyska och i grammatik över huvud taget.
En av de lärare jag tyckte bäst om var den store hedersmannen Josef
Sjögren. Han hade biologi som huvudämne och var dessutom skolans
bibliotekarie -jag hade stor glädje av honom i båda dessa hans egenskaper. Han hade en förmåga att hos intresserade elever väcka en kärlek
till naturen, som väl ofta blev livslång. Hos mig väckte han intresset
först för växter, och jag fick ett ganska välfyllt herbarium - då levde ju
ännu den linneanska traditionen med växtsamlande, och man gjorde exkursioner t. ex. till Balleberg utrustad med portör, växtspade och Krok
& Almquists flora. Men framför allt var det fågelintresset han gav mig,
något som jag har haft mycket glädje av senare i livet. Av hans undervisning i det fallet minns jag särskilt en detalj -han sade, att sädesärlan
är den punktligaste av alla flyttfåglar, "den kommer alltid till Vänersborg den 9 april".
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Under min tid i läroverket byggdes den tredje våningen till på den
gamla läroverksbyggnaden. Under den tiden hölls morgonbönen i kyrkan, vilket väl knappast höjde andakten men snarare hade den effekten
att det blev nästan omöjligt att kontrollera läxläsning eller annan verksamhet i bänkarna under morgonbönen. När ombyggnaden var klar,
hade en ny fin orgel installerats och under mitt sista år fick jag fungera
som biträdande organist under morgonbönerna som medhjälpare till
min vän Ingemar Löfquist, sedermera läkare. Han var f. ö. den fjärde av
fem bröder som alla gick i läroverket - fyra av dem tog också studenten där. Som belöning för denna min insats fick jag vid avslutningen ur
inspektors, kyrkoherde Helanders, hand mottaga ett kuvert med inneliggande tia - det var faktiskt litet pengar på den tiden!
Regementet

Bröderna Löfquists far var fanjunkare, och det fanns under mina skolår
åtskilliga f.d. officerare och underofficerare, som tillhört det nedlagda
Västgöta regemente. Vänersborg fick bara vara regementsstad i ett
drygt årtionde - det var 1916 som regementet flyttade in i de då nybyggda kasernerna, och med utgången av år 1927 drogs det in som ett
offer för den stora regementsdöden, som beslutats vid 1925 års riksdag.
Jag har ett svagt minne av att ha bevittnat regementets avskedsparad på
Vänersborgs stora torg, där saknaden var stor och många tårar fälldes.
Det gjorde intryck på sjuåringen.
Torget

Vänersborgs torg är märkligt på flera sätt. På "min" tid var det helt öppet utan på senare tid tillkomna byggnader och fontän. På norra sidan
stod alla bussarna som gick till Vargön, Nordkroken o.s.v. Torgdagar
var det festligt att gå på torget. Man strövade omkring bland alla stånden och vagnarna - då var det ju t.ex. ännu tillåtet att sälja köttvaror
helt öppet i det fria. Fascinerande var det att konstatera att en dialektgräns gick tvärs över torget. I väster, mot residenset, stod dalbönderna
från vilka man kunde höra fina exempel på "Viby-i" som i namnet Siviken. I öster, mot kyrkan, höll de trygga västgötarna till. Torget motsvarar ju exakt ett kvarter om ca ett hektars yta, och min far brukade
skämtsamt säga att om man placerade alla stadens dåvarande invånare
på torget, män, kvinnor och barn, skulle de få drygt en kvadratmeter
var, alltså ganska gott om plats.
Vänersborgarna är ju med rätta stolta över sin "kulturaxel", ett begrepp som var okänt under min skoltid. Staden lever ju också upp till
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sin rang som Lilla Paris med de i vart fall på min tid vanliga benämningarna plantage och jetee. Man hade ju t.o.m. två plantager, kyrk- och
museiplantaget. Länge undrade jag över det mystiska ordet "sjöten"
och trodde att det hade med sjö att göra, tills jag upptäckte att det var
det franska ordet för pir eller vågbrytare. Jag vet inte, om dagens vänersborgare känner till och använder denna speciella benämning.
Lasarettet

Min far lade ner mycket arbete och intresse på sin tjänstgöring vid lasarett och fängelse. Den legendariske överläkare Olof Lundblad liksom
fängelsedirektören Lars Wiik blev hans personliga och nära vänner. Jag
skall bara nämna två egna minnen förknippade med dessa båda inrättningar. Ett fast inslag i vårt julfirande var julbönen på lasarettet på en
vackert julsmyckad avdelning. Därefter gick vi hem, åt julmiddag, varpå dagens höjdpunkt, julklappsutdelningen följde. Lasarettet var på
den tiden så litet, att alla sjuksköterskorna var bekanta med familjen.
En bjudning för dem alla var också en årlig tradition. Jag minns särskilt
"syster Stina" och "syster Sara", den senare ännu i livet, när detta skrives. Tilllasarettspredikantens förmåner hörde också att familjen kunde
få kostnadsfri "ljusbehandling", vilket min bror och jag utsattes för
och tyckte var ganska tråkigt. Om det gjorde någon nytta vet jag än i
dag inte.
Fängelset

Fängelset var ju en sluten värld, och jag minns med säkterhet bara en
gång som jag kom innanför dess murar. Jag fick nämligen i uppdrag att
som vikarie för den ordinarie organisten Carl Hessel spela på en julotta,
med all sannolikhet 1935. Det var den märkligaste gudstjänst jag varit
med om. Utom min far och jag var bara fängelsedirektören och en överkonstapel synliga. Alla övriga satt i sina celler med dörrarna på glänt.
Man såg alltså ingen av den egentliga "församlingen" utan hörde bara
en brummande sång tona fram genom dörrspringorna. Far var mycket
intresserad av fångvård och publicerade två på sin tid ganska uppmärksammade böcker "Innanför murarna" om egna upplevelser bland fångar och "Fången har ordet", en genomgång av vad fångarna har skrivit
om sitt fängelse. När han sedan flyttat till Uppsala som direktor för
Fjellstedtska skolan, hände det då och då att någon luggsliten mansperson dök upp och bad att få tala med "pastor Rudberg". Han kunde då
inleda samtalet ungefär så: "Ja, hm, pastorn, vi träffades i
Vänersborg". Det var en f.d. "bov" som väl oftast hoppades på ett litet
penningbidrag.
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Alla som kände min far vet att han i hög grad ägde humorns oskattbara gåva. En av dessa "bovar" kom en gång med en replik, som mycket roade far och som han ofta citerade. Man hade talat om tiden i Vänersborg, och så avrundade mannen det hela med att säga med en liten
suck: "Ja, pastorn, på den tiden var vi unga och vackra, nu är vi baravackra". Min fars efterträdare som biskop, den likaledes mycket humorbegåvade Sven Danell, använde denna historia i en minnesruna över
far vid hans bortgång 1978.
En annan mycket humoristisk präst och god vän till far var den kände
Olle Nystedt som slutade som domprost och "pastor primarius" i
Stockholm. På 20-talet var han kyrkoherde i Dala i Falköpings-trakten,
och efter ett besök hos oss i Vänersborg kunde min mor berätta följande. Min far skulle ledsaga honom till hans sovrum, men den promenaden på något tiotal meter tog ca en halvtimme. Först berättade den ene
en historia, strax skulle den andre överträffa honom med en ny historia,
o.s.v. De var båda två, som far brukade uttrycka det "fulla av
historier", vilket tycks vara ganska vanligt bland präster.
Prästgården

Den gamla prästgården på Vallgatan 15 hade sina brister, men vad jag
framför allt minns var den hemtrevnad man där kände. Till en början
fanns det bara kakelugnar för uppvärmning och torrklosett, men efter
en stor renovering 1929 installerades både centralvärme och WC, båda
nymodigheter som vi upplevde som mycket imponerande, även om jag
även därefter om nätterna kunde höra en råttas gnagande i väggen intill
min säng. Den i källaren placerade värmepannan fick tydligen slockna
på nätterna, för jag har ett livligt minne av en äldre man, av oss kallad
"värmegubben", som tidigt om morgnarna kom och tände, vilket ju
märktes genom karakteristiska ljud i alla element.
På husfasaden mot gatan fanns två små "fusktorn" av trä, som bara
tjänade till prydnad. En stor sensation var det, när det ena tornet en blåsig höstnatt helt enkelt blåste ner och hamnade på trottoaren. Lyckligtvis drabbades ingen förbipasserande, men händelsen gjorde ett outplånligt intryck på barnasinnet.
Hamnen

Under min Vänersborgs-tid var både landsväg- och järnvägsbroarna vid
inre hamnen rörliga, varför kanalbåtarna mellan Göteborg och Stockholm lade till mitt inne i staden snett emot riksbankshuset. Det var ett
stort nöje att gå ned till hamnen och titta på dessa båtar, som då var be-
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tydligt flera, t.ex. de för länge sedan försvunna Astrea, Ceres och Pallas. Det kändes som en fläkt från stora världen. En annan sådan fläkt
kunde man uppleva genom att cykla till Öxnereds station vid de tillfällen, då ett tåg stannade där som hade direktvagnar från Oslo til Berlin.
Vänersborgs station däremot var inte så populär- de små UVHJ-tågen
var ju inte så mycket att titta på.
Karaktären av hamnstad präglade i ganska hög grad min barndoms
Vänersborg. I hamnen regerade hamnkapten Jönsson, som hade ett eldfängt humör. Vi var några pojkar som en gång råkade trampa på en presenning på kajen. Då kom hamnkaptenen utfarande ur sitt kontor och
gav oss en utskällning som jag sällan hört maken till. Det förekom
också en och annan s.k. hamnbuse, särskilt minns jag den store och
kraftige man som kallades "Kalle potäta" och som ofta sågs i berusat
tillstånd och då ingav oss pojkar en hälsosam respekt. Han verkade
stark och farlig, och man tog gärna en omväg när man såg honom på
håll.
Jag brukar alltid för med staden obekanta skryta med Vänersborgs
omgivningar - utsikten från Skräcklan norrut med bara himmel och
"hav", med Halle- och Hunneberg på ena sidan och den vackra
Dalslands-kusten på den andra. Under några år hade far en liten båt
med aktersnurra, och jag minns några utfärder, t.ex. till Ursand. Men
sorgligt att säga hade den där snurran en tendens att inte vilja starta eller
att stanna, och far som inte var så praktiskt sinnad tröttnade så småningom och gjorde sig av med båten till vår stora sorg. Den låg sedan
flera år upplagd på Vassbotten-området, och jag gick ibland dit med
kamrater och visade dem "vår båt". Till mina outplånliga barndomsminnen hör också båtarnas dubbla tutanden för broöppningen, som
man hörde på kvällarna innan man somnade och som medförde ett slags
trygghetskänsla.
Husdjur

Som många barn hade vi länge tjatat på våra föräldrar om att få ett
husdjur. Och så småningom fick vi en katt, som av någon anledning
fick namnet Pea. Hon kom från vårt dåvarande sommarställe vid Byfjorden nära Uddevalla. Vi var mycket lyckliga över henne, och hon
fann sig snart tillrätta i prästgården och dess omgivningar i Vänersborg.
Men som många katter kom hon gärna dragande med råttor och fåglar
som hon fångat. Särskilt minns jag en gång då vi skulle resa bort och det
var bråttom. Just när taxibilen väntade utanför, kom Pea och lade ifrån
sig en stor duva på bästa salongsmattan -stor uppståndelse! Pea stod
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ofta utanför vår dörr och ville bli insläppt. Då hände det åtskilliga gånger att den snälle "farbror Helander" passerade och förbarmade sig över
henne genom att ringa på vår dörr. När det öppnades, sade han alltid:
"Här är Peas ombud".
Fram på våren upptäckte vi att Pea skulle få ungar, och den stora frågan var nu: skulle den lyckliga tilldragelsen äga rum före eller efter vår
flyttning till landet? Lantflyttningen var på den tiden en omständlig
procedur. En lastbil hade hyrts som transporterade en mängd saker,
sängkläder och jag tror t.o.m. en eller annan säng. Nu inträffade det
märkliga att Pea fick den första ungen i Vänersborg, den andra under
själva färden och den tredje vid framkomsten! Tyvärr överlevde bara
en, en vild krabat som hette Petter och som vi behöll en tid framåt. Han
lyckades bl.a. riva ner ett helt julbord genom att hoppa upp och fastna
med klorna i duken. I klass 25 skrev jag en uppsats som jag ännu har
kvar över ämnet "Ett djur som jag är vän med". Den slutar med de anslående orden: "Nu är Pea gammal och ligger mest och drar sig framför
spisen".
Två minnesvärda händelser

Under mitt sista år i Vänersborg bevittnade jag två minnesvärda händelser. En mörk höstkväll1935 avtäcktes minnestavlan över Birger Sjöberg
på det hus i Nordstan där han bodde som ung. Det var 50-årsdagen av
hans födelse. Han hade ju avlidit endast 44-årig- hans känsliga sinne
hade haft svårt att klara den väldiga publiciteten kring Fridas bok och
Kvartetten tillika med den psykiska anspänningen under <;le turneer han
mer eller mindre tvingades till av sin popularitet.
Den andra minnesvärda händelsen inträffade på försommaren 1936,
då bysten av den driftige landshövdingen Erik Josias Sparre invigdes i
kyrkplantaget till 50-årsminnet av hans död. Närvarande var bl.a. den
myndige prosten L.M. Engström i Bolstad, som samma år gav ut en bok
om Sparre. Som många säkert ännu minns, inträffade då en pinsam
"incident". När täckelset fallit, lyste i solskenet en butelj som en okänd
gärningsman hade lyckats fästa om landshövdingens hals. Förvirring utbröt, och det dröjde en stund, innan brandkåren kom tillstädes och med
hjälp av "stora stegen", som det stod i en stockholms-tidnings referat,
lyckades avlägsna den förargelseväckande tingesten. Oavsett vad man
tycker om tilltaget, kan man väl konstatera att inte många har lyckats
genomföra ett "practical joke" som väckt så stor uppmärksamhet.
Ja, då kan man i minnets försonande ljus se tillbaka på en barndom i
20- och 30-talets västsvenska småstad. Det var en tid som för yngre ge-
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nerationer måtte te sig oändligt avlägsen, en tid då man kunde gå på bio
för 35 öre, då ett hembiträde eller "jungfru", nu en utdöd art, hade 30
kronor i månaden och en "barnflicka" 10-15 kronor. Dessa kanske lite osorterade erinringar har nedskrivits allteftersom de dykt upp i mitt
minne utan alla litterära anspråk. Och fastän jag flyttade från Vänersborg för mer än ett halvsekel sedan, räknar jag mig ännu som västgöte
och vänersborgare och är stolt över att tillhöra Vänersborgs Söners Gille.

Stig Yngve Rudberg lämnade Vänersborg 1936, och tog 1939 studenten i Uppsala. Vid universitetet där avlade han sina examina och blev 1954 fil. doktor och
docent. Efter tjänstgöring vid flera gymnasier samt vid Uppsala och Stockholms
universitet blev han så 1966 professor i
grekiska språket och litteraturen vid
Lunds universitet. Han pensionerades
1986. Prof. Rudberg är ålderman i Västgöta Gille i Malmö, som 1990 kan fira
sitt 100-årsjubileum.
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Rådman Albert Carlsson
i ny belysning
Vid ett besök i Vänersborg för några år sedan träffade jag dåvarande
vattenrättsdomaren Einar Weiss. Han var för frimurarnas räkning sysselsatt med en minnesskrift som senare trycktes under titeln "S:t Johanneslogen Räta Vinkeln 1875-1975". Han hade under sina förarbeten
gjort en upptäckt som förbryllade honom. Den gällde rådman Albert
Carlsson, förebilden till Rådman i "Fridas bok".
Albert Carlsson avled i juni 1912. En minnesfest över honom avhölls i
vanlig ordning i logen söndagen den 16 februari 1913. Parentationen
framfördes av Bror Emil Hildebrand. Det som förvånade Einar Weiss
var att denna parentation ej tagits med i den minnesskrift över logen under åren 1900-1925, som senare gavs ut. Weiss hade inte heller kunnat
återfinna Hildebrands tal i logens arkiv.

Rådmannen Albert Carlsson, f 1841 i
Vänersborg, d 1912 i Vänersborg.

Fru Carlotta Carlsson f i Hangelösa
1842. Gift med Albert Carlsson.
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I sin skrift om Räta Vinkeln påpekar Weiss också en annan egendomlighet i samband med Albert Carlssons frånfälle. Jordfästningen förrättades av komminister Sven Sundborg, även han en ordensbroder, "som
enligt den bortgångnes önskan i sitt griftetal ej berörde hans
livsgärning". Sundborg yttrade bl a: "All berömmelse är till intet och
klandret må tystna, sedan människan ställts inför den Högste domaren,
som ensamt rätt dömer."
Weiss framhåller vidare att minnesrunan i ELA "röjer en viss kritik
mot Albert Carlsson" och att rådmannen "i den ännu kvarlevande
muntliga traditionen är en omstridd man".
Begravningen den 28 juni 1912 försiggick emellertid under "mycket
stor tillslutning av stadens befolkning, stater och kårer. Allmänt flaggades på halv stång och affärerna hade stängt under ett par timmar."
Einar Weiss undrade över vad uteslutningen av parentationen egentligen berodde på. Det måste rimligtvis röra sig om en prickning. Albert
Carlsson hade under sin stundom hänsynslösa framfart som stadens
mäktigaste man skaffat sig många fiender, men det räcker inte som förklaring. Det måste ha funnits något särskilt skäl.
Jag berättade då att jag av en slump fått ett par brev i min hand vilka
av allt att döma innehåller gåtans lösning.

Kontraktspro_sten Carl Adolf Carlsson, f
1807 i Linköping d 1858 i Vänersborg.
Kyrkoherde i Vänersborg 1836-1858.
Fader till Albert och Bengt Carlsson.
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Handlanden Bengt Carlsson, f 1846 i Vänersborg, d 1885 i Stockholm.

Einar Weiss snuddar själv vid den när han i sin karaktäristik av rådmannen citerar ett stycke ur romanen "Ett dagsverke" av Elsa Carlsson. Hon var dotter till Albert Carlssons yngre bror Bengt. Om sin farbror skriver Elsa Carlsson:
"Han hade beslutat att bli sin stads mäktigaste man och han blev det.
Böjde man sig ej för hans sakkunskap och begåvning, så måste man till
slut dock vika för hans okuvliga vilja, som plöjde sig väg genom den
hårdaste mark. Så småningom hade han maktens trådar i sin hand. Tjugofem år tog det för motståndarna att undergräva hans ställning men då
stod han också på gravens rand. Under dessa 25 år förde han spiran i
staden och landstinget med upplyst despotism, modig och listig, välvillig
och känslolös, temperamentsfull och kallt beräknande."
Romanen kom ut 1927. Man fäster sig vid ord som "känslolös" och
"kallt beräknande", men ännu ansåg Elsa Carlsson tydligen att det var
för tidigt att tala klarspråk. Kanske ville eller vågade hon inte. Det tycks
ha varit en ren tillfällighet att hon på sin ålders höst tog till orda.
Sommaren 1962 fyllde Elsa Carlsson 80 år. Hon befann sig då av hälsoskäl på ett högfjällshotell i Norge. Där hade hon i Dagens Nyheter läst
en artikel av tidningens New york-korrespondent Sven Åhman. Den
handlade om några pappersfynd som rörde den gamla svenska besittningen i Västindien, Saint Bartholome. Artikelförfattaren vädjade till
läsarna att höra av sig med uppgifter om ön.
Elsa Carlsson· skrev då och berättade att hennes farfar, Carl Adolf
Carlsson, varit guvernementspastor på Saint Bartholorne åren
1830-36. Han var född 1800. "Han var son till kronainspektör C.J.
Ljunggren i Vadstena, men som han föddes till vänster, fick han inte bära faderns namn utan kallades Carlsson efter moderns senare make.
Blev dock tagen som fosterson av Ljunggren. 1827 blev han fil. dr i
Uppsala. 1836 blev han kyrkoherde i Vänersborg och sedan kontraktsprost. Han dog 1858."
Elsa Carlsson påpekar i förbigående att "en farbror till mig var rådmannen i Birger Sjöbergs Fridas bok". Hon tillägger att det skull intressera henne mycket att få veta något mera om sin farfars tid på Saint
Bartholome, särskilt om de skolor han uppgetts ha grundat på ön. Hon
hade själv varit lärarinna och undertecknar brevet Elsa Carlsson, "f.d.
biträd förestånd. vid n. komm. mellanskolan i Sthlm, nuvar. S:t Görans
samrealskola, förf. till bl.a. Ett dagsverke, En skola skapas, De sju syskonen på Lunde."
Tidningen hörde genast av sig med en förfrågan om hon inte hade
mer att berätta om sin farfar. I sitt svarsbrev skriver hon att det har hon
inte. I stället röjer hon vad hon vet om rådman Carlssons affärer.
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"Min far Bengt Carlsson och min farbror, Albert Carlsson, rådmannen hos Birger Sjöberg, sysslade med sädesaffärer med min mors arvegårdar som grund. Min mor var förmögen storbondedotter i Dalsland
och ägde flera gårdar. I början av 1880-talet segrade frihandlarna i Sveriges riksdag. Det kom billig säd från Amerika. De båda bröderna var
nära ekonomisk ruin. Albert Carlsson förmådde i en hast min far att ta
en livförsäkring på 65000. Bröderna var i Sthlm. Min mor fick i juni 85
ett brev från min far med allvarliga eller lustiga verser till vart och ett av
de sju barnen på 2-12 år.
Min mor förstod sedan, att det var ett avskedsbrev. Om några dagar
kom ett telegram, att far var död. Mor hindrades av svågern att se far.
Hon skulle bli för upprörd. Vänersborg gungade av rykten. När vi minsta kom till skolan, möttes vi av kamraternas Din pappa är inte dö. Har
rymt te Amerikat. Dä va sann i kista.
Kanske sköt han sig, kanske tog han gift. Vi vet inte. Rådmannen tog
det mesta av livförsäkringen. Process mellan mor och svågern. Mor
tvangs till förlikning. Skulle få "hjälp i yttersta nöd". Rådman räddade
sin ekonomi. Regerade sedan Vänersborg enväldigt i 25 år. Min yngste
bror, nu 85, har försökt forska i papperen. Om processen är allt borta.
Mors gårdar sålda. Vi bodde till 95 med stora skulder på Mariera - i
mina böcker kallad Lunde -. Då konkurs. Rådman sände från år 95 till
mors död 1910 75 kr. i månaden."
I ett sista brev till tidningen, daterat den 3 augusti 1962, gör Elsa
Carlsson ett tillägg om rådmannen. Hon skriver att en kusin till henne,
gymnastikinspektrisen Elin Falk, en gång berättat "att Rådman kommit
till hennes far, kronofogde Falk, som höll på med uppbörden, och velat
tvinga honom att lämna honom - låna honom - en del av pengarna.
Han blev bryskt avvisad. Sen var de båda svågrarna bittra fiender. Falk
var gift med en syster till Rådman. Vi hörde mycket om fiendskapen,
men vi visste aldrig orsaken."
Jag fick breven av en kollega på Dagens Nyheter, Birgit Olsen, som
visste hur intresserad jag var av allt som rörde Birger Sjöberg. Hon hade
frågat Elsa Carlsson om hur hon ställde sig t.ill en eventuell publicering
av breven och fått svaret att en sådan hade hon ingenting emot. Tvärtom.
Ingemar Wizelius
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Som bilaga följer här Hildebrands parentation över Rådmannen. Den
har nämligen nyligen återfunnits i Räta Vinkelns arkiv och återges här
med Ordförande Mästaren Bengt Jennisches godkännande.
Även dödsrunan i ELA är ett dokument som det kan vara värt att bevara.
Parentation
uti St. Johanneslogen Räta Vinkeln söndagen den 16 februari 1913 över
framlidne Rådmannen Albert Carlsson i Vänersborg.

Dödens Engel
av Johan Olof Wallin

Mine Bröder.
Slag efter slag svingar Liemannen sitt skarpa verktyg inom vårt samhälle och inom vår Brödrakrets. De dödande huggen falla helt utom våra
mänskliga beräkningar och där vi minst ana det den ena dagen stå vi den
andra vid en nyöppnad grav. Stundom arbetar Allhärjaren mera efter
vårt förstånd tillsammans med Tiden och Sjukdomen, men visar oss
även då, om ock långsamare, all tings förgängelse.
Återsamlas vi i dag, inom ett halvt år, här uti vår tempelsal, för att hedra och fira minnet av en bortgången, mera bemärkt frimurarebrodeL
Rådmannen i Vänersborg Albert Carlsson kallades den 23 juni 1912
att nedlägga sina jordiska verktyg. Döden kom här utan tvivel såsom en
befriare, då Rådman Carlsson under de sista månaderna, som förgingo
dödsfallet, lidit av en svår, pinande och plågsam kräftsjukdom.
Rådman Albert Carlsson föddes här i Vänersborg den 19 januari
1841. Hans föräldrar voro dåvarande Kyrkoherden uti Vänersborgs
pastorat, kontraktsprosten Carl Adolf Carlsson och dennes maka Sofia
Elisabet Andersson. Kontraktsprosten Carlsson var född år 1807 i Linköping, blev efter avlagd examen anställd såsom präst å den dåvarande
svenska besittningen Barthelemy. Sedan han därefter tjänstgjort såsom
lärare vid Linköpings läroverk, utnämndes han till Kyrkoherde uti Vänersborgs pastorat, där han avled 1858. Hans hustru i senare giftet var
född år 1820 i Vänersborg och dotter till Rådmannen härstädes Bengt
Andersson. Hon avled 1887. Kontraktsprosten Carlsson hade i ett föregående gifte fyra barn, av vilka en dotter torde ännu leva ute i Australi-
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en. I senare giftet med Sofia Elisabet Andersson föddes utom sonen Albert ännu en son Bengt samt tvenne döttrar, alla döda före Albert.
Albert Carlsson åtnjöt några klassers undervisning uti stadens dåvarande lägre läroverk, men slutade snart skolan för att egna sig åt handelsverksamhet, i det han tog anställning som elev hos handlanden P .E.
Svedberg härstädes.
År 1862 öppnade Albert Carlsson egen speceriaffär uti samma lokal,
där nuvarande s.k. Eskilstunaboden är belägen. År 1873 överlät han
denna affär åt brodern Bengt och ägnade sig nu för framtiden dels under några år åt engrosaffärer i spannmål, men huvudsakligast åt sin
agentur för försäkringsbolaget Svea och sin anställning som Köpmannaföreningens ombud i Vänersborg.
I Sveas tjänst inträdde han vid detta bolags bildande 1867 och Köpmannaföreningens ombud torde han hava blivit år 1876. Nu lastades
uppdrag på honom, en så vanlig företeelse inom våra samhällen, så
snart någon duglighet upptäckes.
Han blev ledamot av stadsfullmäktige och under en del år i slutet av
sjuttiotalet var han Drätselkammarens ordförande. Ledamot av Älvsborgs läns Landsting från 1880 till sin död, var han åren 1890 till 1910
tingets v. ordf.
År 1875 blev Carlsson verk. direktör uti Vänersborgs Spritbolag och
1883 Uddevalla-Vänersborg- Herrljunga järnvägs aktiebolag. Från
dess anordnande var Carlsson styrelseledamot uti Göteborgsbanken
härstädes, för att sedan övergå såsom sådan uti Enskilda banken i Vänersborg. Ombudsman för Vänersborgs Hypoteksförening 1892, ordförande i Vattenledningsstyrelsen 1905 och för Vänersborgs Sparbank
1909. Samtliga dessa befattningar innehade Carlsson till sin död, med
undantag för de rent kommunala, vilka han frånträdde, då han år 1882
valdes till förste Rådman här i staden.
År 1868 ingick Rådman Carlsson äktenskap med Charlotta Andersson från Kinnekulleorten. Äktenskapet blev barnlöst.
Av yttre utmärkelser, som tillfölloRådman Carlsson kan nämnas, att
han år 1897 utnämndes till R.V.O. samt att han ägde rättighet bära Försäkringsbolaget Sveas tjugofemårs medalj i guld.
Rådman Albert Carlsson var en självgjord man. Vad som brast honom i skolutbildning ersattes av ett gott och klart huvud, en utomordentlig arbetsförmåga och av en okuvlig vilja. Från sin fader torde han
hava ärvt det nog så bryska, intet hinder erkännande sätt, som utmärkte
honom. Carlsson var i sina företag försiktig och politisk och hade framgång, men därav alstrades utan tvivel en del härsklystnad och maktbe-
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gär. Han var kanske här i staden en sista representant av det nu försvinnande släkte, som man kallat småstadskonungar.
Det arbete, som var honom anförtrott, skötte han med intresse och
okuvlig energi. Men då han icke tålde något motstånd, lät han stundom
sin vilja och sin energi förleda sig att gå en smula allt för hänsynslöst
tillväga varigenom han icke endast skaffade sig ovänner utan även stundom skadade sin prestige.
Men Rådman Carlsson var en personlighet av rang. Ett en gång givet
löfte svek han icke.
Till sin politiska läggning var Albert Carlsson reaktionär, men man
måste ofta förvånas över den blandning av framsynthet och kortsynthet, som kännetecknade honom.
Han var en mäktig man inom Vänersborgs samhälle och han ville
samhällets väl, ehuru hans och nyare tiders åsikter ofta kunde skarpt
brytas.
För livets ideella krav var Rådman Carlsson skäligen oförstående och
vår tids demokratiska framryckande fann hos honom intet gensvar.
Rådman Carlsson lämnar minnet av ett redbart och oförtröttat arbete
och han uppträdde ofta värjande mot oförsynta angrepp eller skadeförsök mot personer, som sökt hans bistånd.
Uti Frimurareorden ingick Rådman Albert Carlsson år 1871 och vi
finna honom år 1875 bland stiftarne till St. Johanneslogen Räta Vinkeln. Åren 1876 till1881 tjänstgjorde han här såsom v. Ceremonimästare, 1883 till 1888 som Förste Bevakande Broder och åren 1888 till 1901
tjänstgjorde han såsom Deputerad Mästare och Förste Deputerad Mästare.
Med varmt intresse lär Rådman Carlsson hava omfattat frimureriet,
men under de sista tio åren såg man honom sällan uppe i logen.
Nu är även han kallad att nedlägga sina verktyg för den trefalt Stores
fot, och där mottaga lönen för sitt arbete.
Våra varmaste Brödrakänslor må följa vår avlidne Broder på hans
dunkla färd genom dödsriket, de må följa honom, när han klappar på
det stora Templets portar, må de följa honom, när portame springa upp
och det gäller att lämna det rätta "lösenordet", då skola även vi, när
vår stund kommer, finna barmhärtighet och icke dom.

23

ELA 26/6 1912

Rådman Albert Carlsson
När rådman Albert Carlsson den 19 januari sistlidet år uppnådde 70årsåldern, hade man all anledning förmoda, att ännu många år med full
arbetsförmåga skulle återstå honom, ty hans kropps- och själskrfter
syntes då vara oförminskade.
Med mänskliga beräkningar och förhoppningar gäckas så ofta. Redan mot slutet av året nödgades rådman C anlita läkare för en sjukdom
i blåsan, men ehuru någon varaktig förbättring inte kunde åstadkommas, var det dock icke anledning att frukta allvarligare följder, tills för
omkring ett par månader sedan, då kräfta konstaterades, och sålunda
allt hopp om hälsans återvinnande grusades. I början av denna månad
begav sig rådman C till Göteborg för att vårdas och behandlas av specialist i dylika sjukdomar. Starkt längtande till hemmet, återvände han dit
i torsdags för att dö och i söndags kväll kl 10.45 kom befriaren döden.
Rådman Carlsson var en utpräglad personlighet med obetvinglig vilja, seg energi, och skarpt markerade egenskaper, som gjorde sig starkt
gällande på alla de skilda områden, där han verkade. Varhälst han uppträdde var han en kraft att räkna med och han intog snart nog en ledande ställning i de kretsar vari han kommit. Sitt stora inflytande utövade
han direkt eller indirekt utom på grund av sin framskjutna ställning,
som lade mycket till avgörande i hans hand, mera genom den respekt
och auktoritet han ingav än genom att förvärva sig tillgivenhet, som han
visserligen värderade högt, men som han funnit mindre säker att bygga
på i livets strider.
En kraft- och härskarnatur var han, likgiltig för popularitet, väl vetande att den är som ett strå för vinden. Han slog hellre till än krusade
och kompromissade, och mot ett utstakat mål gick han med fasta steg,
nedbrytande de hinder, som ställde sig i vägen, eller med klok kombinationsförmåga kringgående dem. Skarp i sitt omdöme, grundlig i undersökningen, insiktsfull och rikt erfaren på en mängd områden, samt aldrig dragande sig för arbete, var han en värdefull kraft inom de styrelser
och institutioner han tillhörde och när det gällde utredningar och förslag, ty han lämnade aldrig ifrån sig något halvgjort eller något hafsverk. När man genomgår förteckningen över rådman Carlssons alla
uppdrag, tycker man det skulle överstiga en persons förmåga, men han
kunde medhinna allt lugnt och ledigt och tycktes märkvärdigt nog aldrig

24

besväras av brådska. Detta berodde på en genomförd planmässighet i
arbetet, en minutiös noggrannhet och oeftergivlig punktlighet i varje
småsak. På så sätt blev arbetet icke tröttande eller enerverande.
Trots sitt obestridliga maktbegär var rådman C på grund av sin erkända framstående förmåga angenäm och intressant att arbeta tillsammans med, ty efter skärpa och strävhet kunde komma förlösande
skämt, kvickheter och muntrande historier som medförde gott lynne
och trevlig stämning.
I sällskapslivet och såsom värd var han högligen angenäm och älskvärd, glad och livlig och älskande munterhet och gott skämt. Bland de
många befattningar som han innehaft, torde Köpmannaföreningens
ombudsmannaskap haft sin största allmänna betydelse för samhället.
För detta uppdrag ägde hand de nödiga förutsättningarne, enär han under flera år bedrivit en omfattande affärsverksamhet och var sålunda
fullt förtrogen med handelsförhållandena. Efter vad som uppgivits var
rådman C aktad och värderad av handelskåren, på vars bästa han alltid
stod och som han gick tillhanda med råd och stöd.
Bland övriga befattningar kunna nämnas:
Sedan 1882 har han varit förste rådman i Vänersborgs rådstuvurätt
och magistrat.
År 1880 invaldes han för första gången i Älvsborgs läns landsting,
som han oavbrutet tillhört, och var vice ordförande under 15 år från
1896, då han efterträdde den framstående riksdagsmannen Sven Andreasson i Tollered. Inom landstinget intog rådman C en inflytelserik och
ledande ställning och han har under en mångfald år varit verkställande
utskottets ordförande.
Såväl i landstinget som i politiken i allmänhet visade han sig till sina
åsikter vara utpräglat konservativ och kunde icke förlika sig med nyare
tidens strävan till folkvälde.
Under många år var han verkställande direktör i styrelsen för UVH
järnväg, viceordförande i lasarettsdirektionen, ordförande i Vänersborgs sparbank och ledamot av styrelsen för Enskilda banken, verkställande direktör i spirituosabolaget, ordförande och ombudsman för Vänersborgs stads hypoteksförening, försäkringsbolaget Sveas ombud,
vars 25-års förtjänstmedalj han tilldelats, ordförande i vattenledningsstyrelsen förutom ledamotskap av en mängd mindre och mera tillfälliga
styrelser och kommitteer.
Innan han blev rådman var han under åtskilliga år drätselkammarens
ordförande och ledamot av stadsfullmäktige.
Det torde vidare böra nämnas att rådman C var son av kyrkoherden i
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Vänersborgs pastorat kontraktsprosten Carlsson (död 1858), att han var
i handelslära hos handlanden P E Svedberg, att han vid mycket unga år
övertog Agrellska affären i Eskilstunabodens nuvarande lokaler samt
att han under flera år ägde och brukade Källshagens egendom.
Inom ordensväsendet intog han en framskjuten ställning och var hög
frimurare även som Bricollist. Bland yttre utmärkelser hade han Vasaordens riddarkors.
Rådman Albert Carlsson efterlämnade minnet av en öppen, kraftfull
och duglig person. Givetvis skulle en sådan natur få många motståndare, men också många vänner och beundrare.
Under söndagen, då hans död blev bekant, flaggades det allmänt på
halv stång i staden.

Ingemar Wize/ius, anställd vid Dagens
Nyheters kulturredaktion 1944-1975.
Ordf. i Birger Sjöberg-sällskapet sedan
1987.
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Bryggams blandning
lite Vänersborgs historia

Bilden är framställd av Göteborgs Handels och Sjöfartstidnings tecknare (Erik Wilhelm)
Johansson född och uppväxt i Vänersborg.

1862 fick handlanden J .A. schagerström tillstånd att uppföra en utbyggnad av gamla sjömagasinet till den utformning det har på bilden.
Där drev han sedan brännvinsrening och spannmålsaffär med korn och
malt tills det att bryggaren Sjöstrand utvidgade sitt bryggeri och inköpte
"Brännvinsboa" 1891.
Vid lyktan på väggen var det, på schlagerströms tid, en genomgång
förbi magasinet, bakom bryggeriet, bort till Kokhuset. Dit gick sjöfol~
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En hamnbild från sekelskiftets Vänersborg vid Sjöstrandska bryggeriet i kvarteret Syrenen. Postmästare Mauritz H offman med familj far till sjöss i sin båt. I den andra båten,
som ligger förtöjd vid sjömagasinet, sitter till vänster bokbindare Karl Sundberg.

ket när de skulle tillreda sin mat, eftersom all eldning var förbjuden i
båtarna så länge de låg i Vänersborgs hamn.
I byggnaden längst upp på Kronogatan hade Sjöstrandska läskedryckstillverkning, Kalvill, Bilinervatten, Sötdricka - en närande och
kraftig maltdryck. AnanasHmonad (Lemonad eller lirnonact av it. Iimone, citron), Citronöl och alkoholfritt Lingonvin var några av produkterna.
Hamnkontoret var till år 1875 beläget i Schagerströms hus till höger
på bilden, då det flyttades till bryggare Storks före detta svagdricksbryggeri i nuvarande Galles Möbelaffär.

Tätt mellan krogarna
Halvtimmens, Kvartens och Kajsas var namnet på några av Vänersborgs 1800-talskrogar. De låg på Residensgatan, Kungsgatan respektive
Eds gatan.
Det lär ha funnits 32 stycken krogar samtidigt i Vänersborg. På vissa
platser låg de tätt som bilden från Residensgatan visar. I huset med gaslyktan var "Stibergs krog" huset till höger krogen "Höga trappa" och

28

bortom mannen med kärran "Beskens krog". På denna plats var det
krog i mer än hundra år. Vid om och utbyggnad fick den 1930 efter
många namnförslag namnet Restaurang Elvan (hus nr Il) och förblev
för gamla vänersborgare ("Krogen" eller "Huldas" efter föreståndarinnan Hulda Johnsson.
I huset bortom Beskens var Hotell W:6.
Krogägare A. Stiberg som även var redare i Vänersborg hade 5 fartyg
enligt 1873 års skeppslista.

Vänersborgs skutor
Tremastskonerten Hebe byggdes vid Lockeruds varv i Vänersborg, eller
som det också kallades G.V. Plates varv, Tackjärnsbacken år 1866 för
ett rederi i Uddevalla. År 1873 såldes den till skeppsredare Carl Johan
Andersson i Vänersborg och förbyggdes samma år vid hans varv vid
Tenggrenstorp. Hebe var mycket välkonstruerad och bedömdes såsom
särskilt snabbseglande.
I oktober 1888 fullbordade hon en resa från Aarhus till Piteå på sju
och ett halvt dygn, vilket uppges ha varit ovanligt snabbt.
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1892 såldes hon till Bengt Andersson i Brantevik, för 6800. På en resa
från Viborgs Trångsund till Schleswig med trävaror strandade hon på
ryska kusten norr om Packerort den 16 november 1897.
Det fanns även en Brigg med namnet Hebe, vilken förliste i den stora
novemberstormen 1872. Stormen drabbade även Vänersborg, där tre
skutor drev in på den så kållade sanden och fyra sjömän omkom.
På samma varv· som Hebe byggdes Sks. Anna av Vänersborg 1867, redare blev Plate. Anna som var chartrat av Ryska staten gjorde ett flertal
resor i fjärran östern och var det första Svenska fartyg som någonsin varit så långt norr ut som till Korsakov på ön Sachalin.
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Speceriaffärer i Vänersborg 1920
Sven Andersson (Sven i Murn) hörnet Hamngatan-Drottninggatan
hörnet Hamngatan-Kungsgatan
Axel Larsson
Kungsgatan, inpå gården vid torget
Johnsson och Ullgren
Nygatan
Otto Eriksson
Hjalmar Johnsson
"
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Bröderna Eriksson
Bröderna Eriksson
Rickard Pettersson
R. Jordansson
Kajsa Svenss.on
Berta Andersson
Emil Nilsson
Anna Johansson
Wilhelm Johansson
Jakop Möller
Koperativa mjölkaffären
Klara Larsson
Fritjof Berglund
C.V. Hedlund
Erik (Z) Svensson
Gottfrid Sundelius
Elin Westerlund
Ernst Bolin
Carl Wassenius
Ernst Eriksson
Albert Lind
Sven Fock
Wilhelm Fogelström
S. Olsson
Simons
M. och M. Pettersson
Grave
Folke Johansson
Ny kvist
Ida Lundin

adr. Vattentornet numera Våra
möbler
Skräcklegatan
Residensgatan, sen. Thunblad
hörnet Eds. och Kronogatan
Kyrkogatan
f.d. (Gustav 2 an) Svensson kafferost
Vallg.
Östergatan
sen. Tunnbindarns mangelbod
Kronogatan
Östergatan
f.d. A.R. Johnsson Kronogatan 20
Vallgatan
hörnet Södergatan-Torpavägen
Vallgatan

"
Edsgatan 8
Sundsgatan
sen. Kilström speceri Kronogatan
inpå gården Edsgatan, numera
sagabion
Edsgatan

"
hörnet Sunds. och Vallgatan
mitt emot nuv. Posten, Sundsgatan
Residensgatan sen. Thulin
Speceriaffär

"
vid kyrkan, Kungsgatan
Torpavägen
sen. Andersson (Hopp i såpa)
Kronogatan
Gas och Kyrkogatan
Östergatan

Det var många handelsresande som påstod att A.R. Johnssons affär vid
Kronogatan var Sveriges finaste speceriaffär med sin fina inredning och
stora ljusa lokaler.
I denna affär fick stadens blivande köpmän som A.R. Hjelm, Sundeliusarna, Ernst W. Eriksson m.fl. sin första utbildning.

31

Sjökapten Karl Gottfrid Schagerström.
Gottfrid schagerström föddes vid Kronogaian l i Vänersborg 1863.
Han var en av 340 svenskar som tog anställning i Belgiska Kongos
tjänst. I motsats till många hårdingar var han en fin och respekterad
man, både som Hamnkapten i Leopoldville och som Sjökapten på Kongofloden och kallades av infödingarna "Monduugullu" vilket närmast
kan översättas med "den gode, den store". Denne svenske pionjär på
övre Kongofloden som kanske skattades högst av belgarna i fristatens
administration, var sjökaptenen Gottfrid schagerström. Endast han
och maskininspektören Wall vederfors äran att få en ångare döpt efter
sig. Vid ett besök i hemstaden hade schagerström med sig stora lårar
med Afrikanska redskap till museet, dessa fick på grund av att det följt
med en massa kryp och insekter, vilket skulle varit en hel del, enligt min
far som hjälpte sin gamle barndomsvän med uppackningen, inte öppnas
inom tättbebyggt samhälle, utan lårarna öppnades i stadens utkant intill
kruthuset på Blueherska lyckan vid vågbrytaren.
Schagerströms namn är inte längre känt på museet, men när Magnusson var vaktmästare där på 1930-talet, var hela väggen till höger när
man kom in i fågelsalen fullhängd med Schagerströms donation.
Detta stod att läsa i G.-P. jan. feb. 1987 i en serie i fyra delar under rubriken Tala ve Kal.
Axel Johnson startade tillsammans med Harald Sternhagen 1872 Johnsson Sternhagen & CO. AB, som blev södra Sveriges största handelsfirma. Han skrev ner sina minnen i olika omgångar och tillägnade dessa sina barn. Då han har omnämnts som en västgötsk banbrytare torde minnena vara av mera allmänt intresse för göteborgare. Genom tillmötesgående från Axel Johnssons efterkommande får jag här tillfälle att publicera några avsnitt som är av lokalhistoriskt värde.
-Jag kom till världen 12 september 1844, allt efter naturens ordning inleder han. Mina föräldrar voro Gustav Johnsson och Matilda, född
Kafle.
Min farfar Lars Johnsson, superkargör vid Ostasiatiska Kompaniet,
samlade en mindre förmögenhet och köpte egendomen Margreteberg,
nära Lilleskog.
Modern (farmor) Fredriga Agrell, av en gammal ansedd Vänersborgssläkt, ägde hus i Vänersborg.
Firman Johnsson Sternhagen & Co. utvecklades så småningom till att
bli södra Sveriges största exportföretag. Man sysslade med trä, järn,
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smör, papper, pappersmassa, rederiverksamhet m m samt var intressent
i ett par större trävaruföretag. Att följa detaljerna i denna omfattande
verksamhet är uteslutet i ett mindre utrymme. Några glimtar är det enda
möjliga.
Axel Johnsson var född vid Kronogatan i Vänersborg i ett av de gamla hus som ännu finns kvar vid denna gata.
I huset mitt emot på andra sidan gatan föddes knappt två år efter
Johnsson ornitologen och Afrikajägaren Axel W Eriksson. Det är
mycket sannolikt att dessa två framgångsrika Vänersborgare lekt som
barn tillsammans där dom växte upp vid Kronogatan och även haft sällskap till skolan, där båda gick i Vänersborgs läroverk till 16 års ålder.

Wästgöten intill vågbrytaren vid Skvalpåsviken i Vänersborg.

En sjöolycka som kunnat få katastrofala följder inträffade natten mellan den 12-13 september 1880 då ångfartyget "Idog" med 17 personer
ombord under rykande storm strandade på Megrundet i Dalbosjön.
Fartyget var på resa från Göta älv och skulle till Åmål medförande gods
och passagerare. Vid passerandet av Vänersborg hade det redan börjat
mörkna och full nordostlig storm rådde. I nattens mörker kunde man
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icke upptäcka de sjömärken, som utmärker det farliga grundet, med påföljd att fartyget gick rätt på detsamma. Det blev en fasansfull natt för
de ombordvarande sju män, åtta kvinnor och två barn. Att i mörkret få
ut livbåtar och med dessa nå land var otänkbart, då brottsjöarna oupphörligt vräkte över fartyget och vattnet omkring var som en kokande
gryta. På morgonen hade man från land sett fartygets nödläge men då
man på grund av stormen icke vågade sig ut med de små båtar som voro
till hands, avgick ilbud till Vänersborg om det skedda. Vid underrättelsen lät ångbåtskommissionär E.A. Wernbom beordra skepparen Rudolf
Fredrik Lundberg att med Wernboms segelslup "Wästgöten" avgå till
strandningsplatsen för att om möjligt bistå och rädda de ombordvarande. Wernbom hade även vidtalat lotsen Johan Fredrik Kafvelström och
besättningskarlen Johan Gustav Jansson. Klockan halv elva på förmiddagen den 13 september lättade fartyget ankar och med bottenrevade segel stack det ut till Dalbosjön med kurs på standningsplatsen. I den hårda vinden och den grova sjön tog det fem och en halv timma innan man
var uppe vid grundets västliga kant där ankaret fälldes och seglen bärgades. Man hade dock ankrat på alltför stort djup varför ankaret började
dragga. Seglen sattes ånyo och under oupphörligt lodande ankrade man
på tolv fots vatten, man var då cirka 600 meter från haveristen, vilken
var vattenfylld men ändå höll kvar på grundet. Slupens enda livbåt, en
s.k. norsk eka sjösattes och med denna rodde lotsen Kafvelström och
besättningsmannen Jansson sex gånger mellan brott och bränningar under uppenbar livsfara, till dess alla ombordvarande voro räddade. Först
klockan åtta på kvällen var räddningsarbetet slutfört då man på nytt lättade ankar och fortsatte färden till Åmål dit man anlände under full
storm klockan elva på kvällen och landsatte de skeppsbrutna. Det var en
bragd dessa män utförde, den vittnar både om mod och gott sjömanskap. Lotsen Kafvelström jämte skepparen och besättningsmannen blevobelönade med räddningsmedaljen. Det kan nämnas att Kafvelström
under liknande förhållande tidigare räddat sju människor.
Lundberg bodde i Vänersborg, Grönagatan nr. 6 Kokhusgränd .. på
bryggerivinden på en vägg stod 2 meter höga och sirligt utförda initialer
R F L 1893. De blev ditmålade på vintern detta år då sjöfarten låg nere
och Lundberg ledde arbetet med byggandet av tjocka spånväggar för
isolering av ölkällaren vid bryggeriet.
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Grönagången

BLilCHERS MÄLTERI
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Teckning av författaren.
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Den lilla Grönagatan i Vänersborg gränsade till två ölbryggerier, Sjöstrands och Bliichers, ett stort färgeri Söderbergs och Nordens modernaste mälteri. Där fanns bokbinderi och slakteri, flottarebostaden
Skvalpås flyttades upp intill mälteriet där det skvalpade mindre och blev
charkuteriverkstad. Det var gott om industrier, men gatan blev mest
känd som ett Vilda Västern med alla sina hotell och resanderum, vid
marknader var t.o.m. vedbodarna uthyrda. I en av sina noveller skrev
författarinnan Tyra Bogren, "dotter till major Almqvist", om den lilla
flickan som var sjuk på okt. marknaden och dagen efter fick besök av
skolkamraten som tröstade henne med, Du skall inte vara ledsen för det
var inte alls roligt på marknaden i år, det var bara ett enda slagsmål i
Grönagången.
När man kom till denna beryktade gatan söder i från, hade man på
höger sida färgeriets höga träbyggnad, sedan kom i följande ordning,
Ulla Lundgrens, Hotell du Lus, Maja Lisas, Tatas och Ottoskas hus. På
vänster sida var bokbindare Sundbergs, bryggmästare Svante Erikssons,
och Britta och Fredrik Färgares hus. Här bodde en sköljerska, som när
hon skulle emigrera till Amerika 1921 hade avskedsfest för kamraterna
på bryggeriet.
Visby Andersson spelade flöjt, Axel Emelie dragspel och Johan Fesken trakterade snatterpinnar. Det var en fest bland många som ofta förekom hos bryggeriarbetarna, när ölet började sina fick någon i uppdrag att gå till Bryggeriet och fylla i ett par nya hinkar med öl till festen,
den s.k. medbestämmanderätten tillämpades redan på den tiden.
Hotell Galna Hörnet besöktes av skådespelare, cirkusfolk som Madigan och Schreiber m.fl. och alla fick samma hjärtliga mottagande av
värdinnan Soffi Erikson, som kom att bli ett ordspråk. "Inte har jag
mycket att bjuda å, men ni skall få så förbannat roligt sa Soffi på Hörnet."
Jonte Larsson styrman i engelska skutor brukade säga. När jag kommer till Frisco tar jag in hos John L. Sulivan och när jag kommer till Vänersborg tar in hos Soffi på Hörnet.
Jag kan läsa var rad på de minnenas blad
som man samlat i tider som flytt.
Jag hör minnenas sång här i vår Grönegång
där så ofta man drömmande stått.
Jag
Jag
J av
Jag
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minns
minns
minns
minns

gaslyktans blåvita fladdrande ljus.
lindarnas knopp varje vår.
sjöfolk och skökor på "Hotell du Lus".
slagsmål i kvällsskumma vrår.

Jag ser älskande par, som kring stränderna drar.
När naturen gjort sitt är dom snart mor och far.
Jag minns alla de dofter, som fanns i vårt hus,
sånt som aldrig ur kläderna går.
Ja, nog längtar man hit, doften från Bryggerit,
denna blandning av humle och malt.
Ölet släckte vår törst när som värmen var störst,
och gav värme när vädret var kallt.
Jag minns hästhovars klapper mot gatornas sten.
Jag minns kuskar med pilsner i blick.
Jag minns skepparnas sjöskumma, svajande ben,
som på gungande landgångar gick.
Alla skepp segla hit var gång Vänern gick vit
och när nordan slet seglena bit efter bit.
Då var kajerna fyllda med gods hit till stan.
Allt som finns nu för tin, är en kran.
Feb.l988

(Denna dikt införd med benäget tillstånd av författaren Ingwar Wadman.)

Thure Johansson, född i Vänersborg
1914, har under 30 års tid varit anställd
vid Vänersborgs Bryggeri.
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ÅRSKRÖNIKA
Det finns en grundläggande regel att hålla sig till när man badar i hajrika vatten; sätt på plåster när du skär dig! Blodet i vattnet lockar till sig
hajarna och man riskerar att bli sliten i stycken. Detta är ju inte ett råd
som man behöver ta så allvarligt på vid bad på Jacoben eller Ursand.
Hajar är det ont om, nästan lika ont som om den lax som skall locka
horder av utländska medborgare till det troBingfiske som fiskelagstiftningen stadgar svenskt medborgarskap för att få bedriva. Nej, bilden av
blodtörstiga hajar är den bild som kommer för mig när jag ser på förhållandet mellan arma statstjänare och journalister. JO Per-Erik Nilsson, justitieminister Sten Wickbom, Hasse Holmer, generaldirektör Ulf
Larsson, presidentkandidaten Gary Hart och många andra, alla fick de
erfara att de blessyrer de tillfogat sig lockat fram blint mordlystna hajar
som åt upp dem med hull och hår med folket som glada åskådare. Jag
undrar just hur många veckor man skulle få behålla sitt jobb om detta
blev regel i arbetslivet i övrigt.
Även i Sovjetunionen rullade huvuden när den 19-årige västtysken
Mattias Rust landade med sitt lilla flygplan mitt på Röda Torget. I Sovjet råder glasnost, ett slags töväder som gång på gång slår världen med
häpnad. Till och med Joseph Brodsky, årets nobelpristagare i litteratur,
en gång dömd för social parasitism och utkastad ur landet skall få sina
dikter publicerade i sitt forna hemland.
Oliver North heter generallöjtnanten som blev hela världens hjälte
när han berättade hur han satt sig över alla demokratiska spelregler, lurat skjortan av kongress, senat och skattebetalare, sålt vapen till ärkefienden Iran och skickat stålarna till contrasgerillan. På skurksidan fick
Österrikes president, förre FN-chefen stå till tjänst eftersom han visat
sig vara en gammal nazist. Det blir allt svårare att skilja på hjältar och
skurkar. Det gamla anrika Bofors visade sig snarare vara en parodi på
galenskaparnas kanonfilm "Leif" än tvärtom, verkligheten har ännu en
gång överträffat dikten.
År 1987 blev Vänersborg av postverket dubbat till vuxen stad. Efter
att äntligen ha lärt sig att centrala stan skall ha postnummer 462 01 och
Blås ut 462 02, eller om det var tvärtom, så skall vi ha olika postnummer
i hela stan. Säg inget till postmästarn men det dröjer nog länge innan jag
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använder annat nummer än 462 00. Kalla mig postnummerkramare eller vad som helst men det känns spännande med lite civil olydnad
ibland.
Slagordet i kommunen har i år varit spara. Spara på parkunderhåll,
spara på skolvärdinnor och skolböcker. Stadens skolor förfaller och
regnvattnet har fritt tillträde. Huvudnässkolan läckte visserligen från
första stund och jag erinrar mig en vers som tillägnades väners borgsfödde författaren Uno Palmström, som i år uppmärksammats för sitt samarbete med Hans-Erik Engquist. I skoltidningen Runa kunde man någon gång på sextitalet läsa denna vers:
Uno Palmström har fått skägg
tätt som skolans yttervägg
Runa slog i år ett svårslaget rekord i snusk; en orgie i bajskorvar. Fast
detta är väl förstås ett säkert tecken på begynnade stofilisering, detta
mitt klagande på ungdomen och dess uttrycksmedel.
På tal om spara så har vi ju blivit uppmanade att spara i aktier i stället
för att satsa kosingen på lotto. Häromdagen såg jag omfattningen på
den nitlott som världens aktieägare drog i den börskarusell som snurrade i förra veckan. Värdet på världens aktier föll med l biljon dollar. 6
biljoner kronor! 12 nollor. Ställt i det perspektivet så kanske fritidskontorets sparförslag inför sommaren 1987, nämligen att stänga utebaden
under juli månad, verkar lite futtigt men nyskapande är det. Som kompensation kanske man kan ha öppet under november, så slipper man ju
också störande och kostbara moment i form av badgäster. Det påminner om en skriftväxling som folktron i Vänersborg påstår har ägt rum
mellan ett av stadens sk orginal och arbetsförmedlingen som erbjöd
orginalet ett påhugg som isknackare på vattenverket en kall februaridag. Orginalet skall då ha svarat: Upptagen just nu. Jobbet verkar intressant. V.g. återkom i maj!
På tal om stofiler så fyllde UVHJ 120 år i år. I samband med Vänersborgs franska vecka så firades detta med avtäckningen av ett mycket
fint konstverk i väntsalen, man kanske kunde kalla det för ett lokmotiv,
framställt av Ninnie Forsgren och Barbro Alfredsson. Man kunde ju
tänkt sig att man målat om stationshuset dagen till ära; vill man vara
riktigt snäll kan man säga att färgen idag påminner om grönt, men semanfor -inte tappa hoppet för trafikmästaren har berättat för mig att
det finns planer på att renovera upp huset från grunden och att få dit resebyrå och annat smått och gott. Vi håller tummarna, stationen är idag
inte direkt en tillgång till stadsbilden. På Vassbotten sidan lägger nu
GDG sin hand över det mesta. Leif Sjöö ledsnade fullt begripligt på ska-
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degörelse och på fimpar i heltäckningen, och på att bli fimpad av avundsjuka medborgare, och han är nu på väg att sälja av i Vänersborg
och började med att sälja Strömmarn till GDG. Nu äger GDG området
mellan broarna och en bra bit in på Lilla Vassbotten och har ett stort ansvar för hur det skall bli här i framtiden. Hotell och konferensanläggning är planerad men när det blir vet nog ingen. Senaste Vassbottennytt
är annars att VBG-produkter håller på att flytta in i Arlas gamla lokaler. VBG-produkter, tillledningens stora sorg aldrig kallat för annat än
Schläpvagnsköpplingar, håller också på och förbereder sig för en introduktion på börsen, på OTC-listan. Jag kan för mitt inre öra höra riksradion läsa börsnoteringarna: Atlas Copco + l, Schläpvagnsköpplingar
+ 3!
En annan stor omvandling av stadsbilden blev färdig i år när kvarteret Nässlan blev invigt med Lill-Babs och buller och bång. Utseende-och
miljömässigt har det hela blivit mycket fint, exteriört visserligen inte i
klass med Lill-Babs. Parkeringen på Kyrkogatan har gjort centrum
mycket mer tillgängligt.
Thomas Wallin, präst i Blåsutkyrkan, lyckades efter en intervju i EJa
med konststycket att få igång en debatt om livet efter detta och skärselden. Detta är en fantastisk prestation eftersom insändarsidan oftast domineras av hur klantigt alla uppför sig utom just insändarskribenten.
Thomas Wallin råkade lova att vi alla skall komma in i himlen förr eller
senare och det är väl skönt att få höra för gamla syndare sin ni. Wallin
är kontroversiell, blåser trumpet i högmässan, men han lämnar ingen
likgiltig. Vi behöver fler som honom i kyrkan, i politiken och runt
omkring oss.
Födslovåndorna för Kulturhuset blev plågsamma in i det sista och än
är inte sista ordet sagt i detta evighetslånga ärende. Under invigningsveckan gladdes dock många vänersborgare åt den smakfulla renoveringen och åt teater, musik, liv och rörelse. Halvord Lydeli har fått S Gunnar Petersons uppdrag att övervaka verksamheten från sin nya placering i PlantageL Lydelis byst är flyttad från Dalbobergen och vi hoppas
att han skall få se mycket folk av alla kategorier välla ut och in. Den
28:e december lär han få se ett gammalt anrikt spektakel återupplivas
när sällskapet Vänersborgs Julbal återinviger seden med julbal i festvåningen på menlösa barns dag. Namnfrågan, Kulturhus, Folkets hus,
stadshus kryddades av ett pikant förslag från ett tidigare kommunalråd
som tyckte att vi skulle kalla fastigheten för Huset, kort och gott. Vänersborgaren skulle gå på Huset när han skulle nyttja lokaliteterna. Ett
något krystat förslag, naturnära som sig bör i centerpolitiken, ett förslag som gav gödning i debatten men som till slut spolades.
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Trafiken i stan har på sina håll fördubblats på fem år och den som
försöker ta sig fram förbi lasarettet vid fyratiden har all anledning att
känna sig nöjda med att vår landshövding Göte Fridh nu tagit första
spadtaget på både 44:an öster om Hunneberg och 45:an väster om Vänersborg. Detta innebär att nedräkningen nu kan börja och att vi någon
gång 1991 eller så blir av denna stinkande och bullrande orm av plåtschabrak. Detta spadtag innebar ju också dödsstöten för skidstugan och
alla de fina spår som löper kors och tvärs i stadsskogen. Hoppas nu
kommunen drar på ordentligt så vi får ett nytt fritidsparadis någonstans
vid Ursandsvägen. Gamla sanatoriet ligger ju också och väntar på att
någon skall hitta på något. Överhuvud taget är Dalbobergen en slumrande resurs som borde kunna användas till mycket. Miljömässigt är
närheten till vattnet Vänersborgs förnämsta tillgång och intresset för
byggnation både på Skaven och Holmängen är stort. På Holmängen har
man nu dragit i gång med en första etapp med 170-talet lägenheter. skavenprojektet belastas av att man tänker sig att braka fram tvärsöver
gamla Brätte med anslutningsvägar och det får ju naturligtvis inte ske.
Efter förebild av det norska Momarkedet satsade Röda Korset i år
stort på Vänersborgsdagarna som blev en stor folkfest. Stadens näringsliv ställde ut sig, en mängd fina artister som Arja Saijonmaa, Millas mirakel, Robert Wells och vädergubben Pohlman. Trots att sagde Pohlman var engagerad så öste tyvärr regnet ner och fick Röda korsgeneralen B O Gustafsson att se aningen skärrad ut. Jag hoppas verkligen att
vi sett början på något som skall bli en tradition och en värdefull folkfest. Vi behöver folkfester i Vänersborg, något som får oss ta oss ut ur
hemmets tillslutna vrå.
På Onsjö firade golfklubben 10-årsjubileum med stor kändisparad
och med att inviga sitt adertonde hål. Hagge Geigert, Totte Wallin, Owe
Thörnqvist och Stellan Sundahl var några som gick runt i lag med påtagligt nervösa vänersborgare, inga namn, som gjorde allt för att få
golfsporten att framstå som så svår som den verkligen är.
På tal om 18 hål så har taket på Gillets egen fastighet under flera år
varit begåvat med ett antal hål som också slagit hål på föreningens budget och i takt med att regnvattnet läckt in så har pengarna läckt ut. Därför stundar nu en uppskakande upplevelse i Vänersborgs söners gilles
historia, i en förening vars medlemmar väl knappast är kända för att
kända för att hylla ombytlighet, förändring och samhällsomstörtande
revolution. Fastigheten är såld och de nya lokalerna på Kronagatan 22
är snart färdigrustade för inflyttning. De gamla hantverkshusen har en
lång och spännande historia som bland annat den till medlemsåren äldste medlemmen Gösta Fröberg, han har varit medlem i 63 år nu, kan be-
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rätta om. Gösta Fröberg föddes i gårdshuset år 1896 där även hans mor
är född. Gårdshuset är ett av de hus som skonades i den stora branden
år 1834 men Fröberg minns att det eldhärjades år 1904. Eventuellt finns
något kvar av stommarna från det gamla huset. I det lilla huset mot
Kronogatan bodde i seklets början Lelle-Kalle. Lelle-Kalle, av byggmåstarsläkten Lindgren, förfader på mödernet till styrelsesuppleanten Göran Hag borg, livnärde sig bland annat på att i detta miniatyrkök snickra
likkistor. Hantverkshusen blir mycket goda ersättare för de gamla lokalerna i gamla epidemisjukhuset, ombyggt till gillets ålderdomshem 1921
av just byggmästarna Lindgren. Hotellet är Erik Odelius bekymmer sedan en tid tillbaka. Jag känner mig övertygad om att gillesbroderna Erik
bemästrar läckor både i tak och plånbok på ett tillfredställande sätt!
Med detta lider gillets 82:a krönika genom tiderna mot sitt slut, om
man lade alla krönikorna efter varann i en lång rad så skulle det förmodligen se rätt skräpigt ut, och mitt huvud är nu tomt som en börsmäklare bankkonto. Nu vill jag ha mat och lite trivsamt skvaller om Vänersborg och vänersborgare. Skvaller kanske är ett ord med ful klang,
något som bara utövas av kvinnor. Låt oss i stället manligen hävda att vi
nu skall ägna resten av kvällen åt edukativt erfarenhetsutbyte och jämförande studier i hembygdens nutidshistoria.
Allhelgonaafton 1987
Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1987-88
Under tiden juli 1987 t o m juni 1988 har 17 gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat vår krets. Vi lyser frid över våra
bortgångna gillebröders minne.
Cementgjutaren HERBERT PALMSTRÖM var född i
Vänersborg den 23 september 1902 och avled i sin hemstad den 14 juli 1987.
Redan från början då fadern Oskar Palmström 1921
startade Vänersborgs Cementgjuteri blev Herbert medarbetare i företaget, där han var verksam fram till 1976
då företaget avvecklades för att lämna plats åt den då
planerade Vassbottenleden.
Herbert Palmström var en mycket skicklig och uppskattad yrkesman.
Hans stora intresse utöver arbetet var resor. Samtliga
länder i Europa och några utanför har Herbert besökt.
Han inträdde i Gillet 1953.

F byggnadssnickaren ROLAND JOHANSSON var
född i Vänersborg den 9 augusti 1905 och avled där den
5 augusi 1987.
Johansson började sin utbildning till byggnadssnickare
under sin faders erfarna ledning. Under ett 15-tal år var
han anställd hos Byggnadsfirman Bröderna Lindgren.
Tillsammans med en broder startade han därefter egen
rörelse i byggnadsbranschen.
Sedan ungdomen tillhörde han IFK, där han med framgång spelade såväl fotboll som bandy.
Han inträdde i Gillet 1953.
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F museivaktmästare KARL ANDREASSON var född i
Vänersborg den 23 november 1907 och avled där den 7
november 1987.
Efter utbildning till möbelsnickare var Andreasson en
tid anställd hos Hagborgs Möbelaffär och drev därefter
eget företag i mattläggningsbranschen.
Från 1951 till sin pensionering var han anställd som
vaktmästare vid Vänersborgs Museum.
Andreasson tillhörde Vänersborgs Missionsförsamling,
där han varit mångårig styrelsemedlem, juniorledare
samt aktiv körsångare. Kultur och konst var hans stora
intressen.
Andreasson inträdde i Gillet 1953.

F överingenjören GÖST A SVENSSON var född i Vassända Naglums Församling den 11 september 1912 och
avled i Trollhättan den 8 november 1987.
Efter studentexamen i Vänersborg samt ingenjörsexamen vid GTI i Göteborg fick Svensson år 1939 anställning vid Saab i Trollhättan, där han avancerade till
verkstadschef.
1958 blev Svensson överingenjör vid Volvo i Göteborg
där han verkade fram till sin pensionering.
Gösta Svensson tillhörde Odd Fellow Logen Christopher Polhem i Trollhättan samt Vänersborgs Par Bricole.
Han intogs i Gillet 1942.

Driftschefen ZAID ALEXANDERSSON var född i Vänersborg den 14 oktober 1924 och avled där den 23 november 1987.
Efter några år vid Erlandssons Rörledningsfirma i Vänersborg arbetade Alexandersson i VVS-branschen i
Kurnia och Gävle för att 1959 återvända till hemstaden
som ledningsingenjör vid gatukontoret, där han avancerade till driftschef.
En tid representerade han Folkpartiet i stadsfullmäktige
och hade då ett stort antal politiska uppdrag. Alexandersson var även mångårig ordförande i Vänersborgs
konsumentförenings förvaltningsråd, och satt även med
i styrelsen för Konsum.
Han inträdde i Gillet 1955.
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F PR-chefen och chefredaktören OLLE EDNER var
född i Vänersborg den 25 juli 1908 och avled i Stockholm den 21 november 1987.
Efter studentexamen i Vänersborg och studier i Uppsala
blev Edner medarbetare i Uppsala nya Tidning och i
tidskrifterna Till Rors samt Segel och Motor. Från 1945
till 1959 var han chefredaktör för tidskriften Teknik för
alla. Han anställdes därefter på Svenska Fläktfabriken
som chefredaktör för tidskriften Fläkten och som chef
för företagets PR-verksamhet.
Han inträdde i Gillet 1978.

F förmannen KARL EINAR ANDERSSON var född i
Vänersborg den 30 april 1914 och avled där den 24 november 1987.
Redan när Gunnar Höij startade sin bilfirma, då belägen vid Edsgatan blev Karl Einar anställd i detta företag, där han efterhand avancerade till lagerchef.
När bilfirman så småningom övergick i andra händer
sökte Andersson sig till Saab i Trollhättan där han verkade som arbetsledare fram till sin pensionering.
Hans stora intressen var familjen och sommarstället vid
Gullmarsfjorden.
Han inträdde i Gillet 1954.

F kommunalrådet KARL ERICSON var född i Bredvik
i Skaraborgs län den 9 oktober 1896 och avled i Vänersborg den 26 november 1987.
Efter en tjänst som vaktmästare vid Birgittas sjukhus i
Vadstena kom Karl Ericson 1930 till Vänersborg som
förrådsföreståndare på dåvarande Källshagens sjukhus.
Fackligt och politiskt engagerad blev han 1941 ordförande i drätselkammaren, under flera år på deltid, därefter som heltidsanställt kommunalråd. Han var även
under många år ordförande i Stiftelsen Vänersborgsbostäder.
Han intogs i Gillet 1960.
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Restaurangchefen CARL-OTTO CHRISTENSSON var
född i Vänersborg den l oktober 1912 och avled i Västra
Frölundaden 23 december 1987.
Efter avslutad skolgång fick Christensson restaurangutbildning vid olika restauranger i Göteborg samt i Tyskland, och fick därefter anställning som kock-steward vid
Transatlantic i Göteborg, där han verkade fram till
krigsutbrottet. 1941 övertog han ESABs matsalar i Göteborg, som han drev fram till sin pensionering.
Christensson inträdde i Gillet 1933.

F frisören CARL MA TUSCHEK var född i Vassända
Naglums församling den 23 mars 1917 och avled i Vänersborg den 15mars 1988.
Efter avslutad skolgång samt sedvanlig frisörutbildning
öppnade Matuschek egen frisersalong på Vallgatan 17.
I slutet av 40-talet flyttade han sin verksamhet till Göteborg där han drev en salong på Nordenskiöldsgatan
fram till 1955 då han förlade sin verksamhet till Lerum.
1979 återvände Matuschek till sin hemstad efter att ha
överlåtit rörelsen till en dotter.
Han inträdde i Gillet 1984.

F kontoristen SVEN WESTERLUND var född i Vänersborg den 26 juli 1918 och avled där den 24 mars
1988.
Redan som 15-åring började Sven Westerlund som notisbärare vid dåvarande UVHJ, sedermera SJ, där han
var verksam som kontorist med placering i Vänersborg.
De sista 4-5 åren före sin pensionering tjänstgjorde
han som tågklarerare i Öxnered.
Inom bandysporten blev Sven Westerlund legendarisk.
Åren 1939-63 var han med i VIF:s representationslag
och medverkade påtagligt till föreningens stora framgångar under denna tid.
Han inträdde i Gillet 1987.
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F sjukvårdaren KJELL JOHANSSON var född i Vänersborg den 12 februari 1910 och avled där den 4 april
1988.
Efter skolan arbetade Johansson en tid hos Sundelius
Speceriaffär samt hos K Johanssons Kolonialfirma. Efter en tids AK-arbete med placering i Tiveden fick han
anställning som sjukvårdare vid dåvarande Källshagens
sjukhus. Under denna tid var han medlem i Källshagens
sångkör. I yngre år var Kjell aktiv boxare, men det blev
snart fotbollsintresset som dominerade. Han var bl a
lagledare när VIF år 1938 spelade hem DM-titeln.
Kjell Johansson inträdde i Gillet 1942.

F lektorn fil dr GUNNAR SJÖGREN var född i Vänersborg den 27 oktober 1908 och avled i Göteborg vid 79
års ålder 1988.
Efter studentexamen i Vänersborg blev Sjögren fil mag i
Lund 1931, fillic i Stockholm 1939 samt fil dr 1949. Efter extralärarförordnanden på olika platser åren
1937-44 blev han adjunkt vid läroverket i Kristianstad
1944-50, lektor vid läroverket för flickor i Göteborg
1950-64. Från 1964 till sin pensionering var han lektor
i ämnesteori och ämnesmetodik i svenska vid Lärarhögskolan i Göteborg. Sjögren har även haft flera akademiska uppdrag. Han har även medarbetet i vår årsskrift.
Han inträdde i Gillet 1985.

F överskötaren EVERTSWAHN var född i Vänersborg
den 2 juli 1909 och avled i sin hemstad den 28 maj 1988.
Efter avslutad skolgång arbetade Swahn hos Berglunds
speceriaffär och var därefter en tid anställd vid A F
Carlssons Skofabrik. 1936 fick han anställning vid dåvarande Källshagens sjukhus där han blev extra ordinarie 1937. 1961 blev han förste skötare och efter genomgångna kursen bl a i personalledning blev han överskötare 1964. Efter sin pensionering arbetade Swahn under
några år som vaktmästare vid Skolkansliet.
God förstetenor var Evert Swahn en uppskattad broder i
Vänersborgs Par Bricole och dess sångkör.
Han inträdde i Gillet 1955.
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F befallningsmannen YNGVE CARLZEN var född i S:t
Olaiförsamling i Norrköping den 21 november 1902 och
avled i Vänersborg den 21 juni 1988.
Efter militärutbildning genomgick Carlzen en tvåårig
lantbruksutbildning vid Bjärka Säby. Han tjänstgjorde
därefter som rättare vid Sundby Sjukhus. 1944 kom
Carlzen till Vänersborg som befallningsman vid dåvarande Källshagens Sjukhus. Politiskt intresserade satt
Carlzen en tid i dåvarande fattigvårdsstyrelsen.
Så länge hälsan tillätt deltog han gärna i Gillets sammankomster.
Han intogs i Gillet 1970.

F sjukhusintendenten GÖST A ANDERSSON var född i
Vänersborg den 14 januari 1913 och avled där den 23 juni 1988.
Efter studentexamen började Andersson 1936 som biträde på lasarettskontoret i Vänersborg. 1937-39 var
han bokhållare vid lasarettet i Uddevalla och åren
1939-46 hade han samma befattning i Vänersborg.
1946-51 var Andersson syssloman vid Västeråsens sanatorium i Borås för att 1952 återvända till lasarettet i
Vänersborg där han utnämndes till sjukhusintendent
1960. Efter pensioneringen 1978 tjänstgjorde Andersson
ytterligare några år, då han främst arbetade med fastighetsfrågor.
Han inträdde i Gillet 1946.

Apotekaren KNUT EDNER var född i Vänersborg den
13 januari 1910 och avled i Göteborg den 26 juni 1988.
Efter studentexamen i Vänersborg och utbildning till reservofficer avlade han apotekarexamen 1938. Han
tjänstgjorde på apoteken Delfinen, Svanen och Kronan i
Göteborg och åren 1938-45 på apoteket Biet.
1938 blev han ledamot av Sveriges farmacevtförbunds
centralstyrelse och var några år ombudsman och sekreterare i förbundet. 1952 erhöll han personligt privilegium på apoteket Hjorten i Stockholm, vilket han lämnade för apoteket Biet i Göteborg 1964, där han verkade
fram till sin pensionering. Han har även utgivit ett flertal skrifter.
Edner inträdde i Gillet 1978.

Sven Lind
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1987. Gillets 82:a verksamhetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma den 29 april i skaraborgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadags afton den
31 oktober i Odd Fellows lokaler.
Vid högtidsstämman tilldelades gillebröderna Lennart Lindström,
Jan Back, Kurt Wulf, Arvid Hedström, och Christer Hansson Gillets
25-årstecken. Ingen av 25-åringarna var närvarande vid stämman.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden varjämte annat
samråd ägt rum.
Som gåva erhöll Gillet vid Högtidsstämman två st konstverk av Herbert Karlsson, samt en tavla av apotekare Gösta Fröberg, föreställande
fastigheten Kronogatan 22, vilken fastighet varit Fröbergs farmors bostad och där både Gösta Fröberg och hans mor är födda och som kommer att inrymma Gillet så småningom.
Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde Förste Ålderman Sven
Lind avsluta årsstämman och gillebröderna samlades till måltid, likaledes i Odd Fellows lokaler.
Gillets årsskrift har utkommit med sin 56:e årgång.
Vid årets slut hade gillet 840 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av
granskningsmännens berättelse.
Inom sig har styrelsen för innevarande arbetsår utsett till Andre Ålderman Stig Larsson, till Gilleskrivare Carl-Viking Wahlin, till Kassafogde Kjell Thernquist, till Gillevärd Evert Lundborg, till Krönikör Håkan Lind samt till bisittare Mauritz Björnberg och John-Olov Ericsson.
Vänersborg den 27 april 1988

Sven Lind

Stig Larsson

Sten Sahlin

Kjell Thernquist

Evert Lundborg

Mauritz Björnberg

Carl-Viking Wahlin
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Arsbokslut 1987
Resultaträkning
Intäkter

Kostnader

Försäljning konstmappar ............ .
Försäljning övrigt .................. .
Medlemsavgifter ................... .
Ränteintäkter Gillet ................ .
Ränteintäkter Fonderna ............. .
Övriga intäkter .................... .

11.065,250,47.100,27.568,89
15.463,69
2.645,-

Kostnad årsskrift
32.078,avg annonsintäkt
-14.200,17.878,Inköp konstmappar ................ . 6.533,6
Lokalkostnad ..................... . 1.3%,Telefon och porto .................. . 3.073,7
Sammanträdeskostnad .............. .
612,9
Uppvaktningar mm ................ . 2.599,Medlemsregistrering ................ . 6.296,Vänersborgs Museum 100 år ......... . 58.000,Annonsering ...................... .
684,61
Skatter Fonder ..................... . 2.226,Övriga kostnader
1.332,100.631,81
3.460,71

Årets överskott

104.092,51

104.092,58
Skulder och eget kapital

Balansräkning
Tillgångar

Kassa, postgiro, bank
Gillet .............................. 326.264,74
Fonder ............................ 246.452,89
Diversefordringar .................. 17.300,-

skatteskuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.022,Reservering Museet 100 år ............ 70.000,Eget kapital Fonder ................. 243.479,8S
Eget kapital Gillet ................... 274.515,7~
590.017,63

590.017,63

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning för 1987, 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 ej beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.
Vänersborg den 10mars 1988

Åke Gillberg
Granskningsman
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Mats Niklasson
Granskningsman

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/6 1988
HEDERSLEDAMOT
Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg
MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg..............................
ABRAHAMSSON, LENNART "T ARREN", Kungshamn . . . . . . . .
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg. . . . . . . . . . . . . .
ADOR, HANS, Persona1direktör, Växjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg. . . . . . . . . . . . . . . . .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem . . . . . . . . . . . . . . . . .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem . . . . . . . . .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan...............
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg...............
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna.....................
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg....
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALM GREN, BOO, Kapten, Göteborg..........................
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . .
*ALMSTRÖM, NILSOLOV, Provinsialläkare, Kungälv...........
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg . . . . . . .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro..........................
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg....................
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg....................
ANDERSSON, JENS, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef............................
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg..........................
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan . . . . . . . . . . . . . .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg . . . . . . . . .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla . . . . . . .

Födelseår
1954
1927
1948
1935
1966
1965
1944
1916
1968
1923
1912
1952
1948
1956
1908
1919
1910
1907
1940
1913
1917
1923
1940
1945
1915
1946
1918
1912
1977
1953
1946
1949
1925
1935

Inträdesår
86
83
87
75
80
78
58
54
78
58
87

82
75
76
(43)76

88
55

82
74
87
43
80
74
55
51
84
65
83
83
74
83
85

82
76
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ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .................... .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg ................. .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ................. .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................. .
*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ............... .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ....................... .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .................. .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ...................... .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .......... .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ............................ .
*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... .
**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ............ .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo ..................... .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud ............................. .
*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde ....................... .
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg ...................... .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ........ .
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg ......... .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ................ .
*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg ......... .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg ............. .
ANDOLF, NILS, F. lasarettsläkare, Vänersborg ................ .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, 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 .............. .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .................... .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ............................ .
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1923
1972
1963
1940
1930
1973
1944
1926
1950
1912
1915
1919
1928
1947
1918
1924
1936
1928
1930
1950
1950
1914
1927
1925
1908
1913
1938
1942
1914
1924
1912
1949
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1956
1910
1965
1934
1968

83
85
83
80
59
83
81
80
79
82
53
35
76
80
45
70
87
83
80
75
83
55

83
72
82
82
68
82
66
75
61
75
81
60
59
83
55
79
73
63
83
66
78
76
68

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................... .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .................. .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ......................... .
BERG, LARS, Vänersborg .................................. .
BERG ER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem ............. .
BER GER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ..... .
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg ................... .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .............. .
BERGER, 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 ............................. .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg ............... .
BJÖRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ....... .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg ................ .
*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr ., Vänersb. 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 .................. .
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg ....................... .
BO BERG, MARKUS, Stud, Vänersborg ....................... .
*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem ....... .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem ......... .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .................... .
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ...................... .

1920
1957
1944
1967
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1920
1930
1950
1942
1914
1969
1942
1916
1910
1926
1911

1938
1918
1918
1940
1914
1923
1954
1927
1929
1953
1926
1929
1973
1912
1943
1941
1960
1908
1982
1972

1923
1914
1940
1906

53
88
68
68
76
55

54
76
76
72

43
48
80
80
80
82
79
82
43
84
46
75
85
83
76
87
65
77

54
54
77
60
80
83
54
77
77
77

77
87
87
55
55

85
48
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*BRIGELIUS,GUNNAR,Direktör,Åsa ................. .......
BROCKNER, KURT, Skellefteå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BÖGLER, RONALD, Kamrer, Skövde.........................
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg . o...........
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg.................
CARLEN, BENGT, Vargön..................................
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg................ . . . . . . .
CEDERGREN, STIG, Gävle . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg....................
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg.....................
COLLIANDER, BENGT, Foverkst.chef, Vänersborg.............
*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!. Trollhättan ständig medlem . . . . . . .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg ........... o.....
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle ................... o..
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ........... o....
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . .
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg......................
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Vänersborg...................
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg . . . . . . . . . .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg...........
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg o................
DETTER, THURE, Direktör, Malmö..........................
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg....................
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg....................
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg . . . . . . . . . . .
*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .. o......................
EK, CARL-GUSTAF, Teknologiedoktor, Göteborg . . . . . . . . . . . . .
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping...........
*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan......................
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg..............
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg...................
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg . o................
*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg.........................
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg . . . . . . . . . . . . .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1919
1934
1912
1928
1946
1932
1976
1947
1921
1911
1913
1916
1930
1926
1917
1939
1919
1903
1924
1918
1945
1911
1965
1918
1918
1957
1938
1912
1914
1928
1916
1919
1958
1924
1954
1916
1935
1963
1922
1916
1937
1949
1951
1908
1943

54
82
86
74
67
67
85
83
82
30
55
49
87
86
87
50
67
53
48
55
85
55
67
83
75
71
64
79
87
73
71
44
83
50
83
53
73
87
73
60
80
74
65
77
80

ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg ..................... .
*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma ..................... .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg ........... .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .............. .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg ..................... .
ENGELIN, BENGT, Skara .................................. .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby ........................ .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .................. .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem ................ .
ENGLUND, MAGNUS, Stud. Vänersborg ständig medlem .. ..... .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färgelanda ständig medlem ..
*ENGLUND, NILS TURE, Leg .läkare, Vänersborg .............. .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .................. .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem ................ .
ENGLUND, TEODOR, Källby .............................. .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg ............. .
*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon', Vänersborg ................ .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem ...... .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ..................... .
*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg ............... .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg ...................... .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .............. .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .................. .
*ERICSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo ............... .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .................. .
*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .................. .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen ................................. .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg ............................ .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ................. .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg ............... .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ........................... .
*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ................. .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ................. .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .............. .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ................. .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg ................. .
*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg ..................... .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg ........................... .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg ......................... .
FAST, GUNNAR, Major, Boden ............................. .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg ..................... .
FAST, JOHN, Vänersborg .................................. .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix ................................ .
FASTH, CONNY, Partilie .................................. .
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FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ...................... .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ................. .
FLINK, BENGT, V Frölunda ................................ .
FOCK, EGON, Vänersborg .................................. .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg ....................... .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg ..................... .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .................. .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ........................... .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal ............ .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .......................... .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ................. .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .................. .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan ...................... .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ........... .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhus~l\rektör;Uddevalla .......... .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUST A V, ämneslärare, Vänersborg .... .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ......................... .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ........ .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Skolchef, Töreboda ............. .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna ....... .
**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (I 974) ........................................ .
*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ..................... .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg ....................... .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg ............ .
**GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg ............. .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ................. .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ......................... .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ..................... .
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby ............................ .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan ................... .
GILLBER G, ROLF, Köpman, Vänersborg .................... .
*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .......... .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .................. .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg ................... .
*GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .............. .
*GULZ, LENNART, studierektor, Vänersborg ................. .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg ................. .
*GUST AFSSON, EDVARD, stadsarkitekt, Ängelholm ........... .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ........... .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ........... .
*GUST AFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ............ .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ............. .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg ........... .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ....................... .
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GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .......... .
GÖTHBLAD, LEIF, Rektor, Vänersborg ...................... .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed ...................... .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed ................... .
**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg ........... .
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Ersättare i styrelsen .......................... .
*HAG BORG, TORSTEN, T j .man, Trollhättan ständig medlem .. .. .
HAG LIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ............... .
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan ............ ,. ...... .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg ...................... .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .............. .
*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg ...................... .
HALLGREN, DICK, Direktör, Stockholm .................... .
HALLING BERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ............. .
*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Trollhättan ................. .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ........ .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ................... .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .......... .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg ......................... .
*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg ................... .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg ............. .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, studerande, Vänersl;>org ......... .
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg ......... .
*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ................ .
*HANSSON, CHRISTER, Rest.chef. Arvikaständig medlem ..... .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen ...................... .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg ........ .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .................... .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem ..... .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ................. .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ................ .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ....................... .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .................. .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv ................................. .
HEDBERG, FRANK, Vargön ............................... .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås ............................ .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg ................... .
*HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg ................. .
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg .................. .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .......................... .
**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg ................ .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg ........ .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .................. .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg ..................... .
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HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil ............. .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ........................ .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .. .
HESSLER., TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg ............... .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .................... .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .................... .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .......................... .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg ................. .
HURTIG, BENGT MAGNUS, studerande, Vänersborg ......... .
*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .......... .
HY GREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg ................. .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ............ .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ....................... .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ......................... .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .......... .
HÖGLUND, KA Y, Vänersborg .............................. .
*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ............ .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg ................... .
*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ................. .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg ................... .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ............ .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .......... .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla ............................ .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ............ .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg ......................... .
*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ................ .
*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ........ .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg ................... .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .............. .
**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot ................................. .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga ...................... .
*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .................. .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ................ .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg ........................ .
** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ................ .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem ......... .
JENNISCHE, PER, Fil. dr. Uppsala ständig medlem ............ .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Juli ta, ständig medlem .......... .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Terslanda ........... .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg ........... .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ..... .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborg ständig medlem ... .
JOHANSSON, ALLAN, Bagarmästare, Vargön ................ .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg ........................ .
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JOHANSSON, ANTON, Fd. Instruktör, Vänersborg ............ .
• JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg ............ .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem ................ .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem .......... .
• JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .............. .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ............ .
JOHANSSON, GÖST A, Styckmästare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .................. .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kurnia .................... .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ...... .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .................. .
*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ................... .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ............. .
*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ........ .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .................. .
*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .........
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .................. .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .............. .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .............. .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund ............ .
JOHANSSON, MARTIN, studerande, Vänersborg
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .......... .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg ............ .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ............ .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ......
• JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .....
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ständig medlem ..
JONASSON, EVERT, Au kt. revisor, Göteborg ................. .
JONSON GUNNAR, 0., Göteborg ........................... .
*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna ...................... .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .......
*JONSSON, ERIK, Vänersborg ...
*JONSSON, HELGE, Vänersborg ...................
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg ......... .
JONSSON, LARS, Vänersborg ............
*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg ....
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .........................
JONSSON, TAGE, !:e Postiljon, Vänersborg .................. .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .................. .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla ...
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JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg ............. .
*JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .......................... .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg ............... .
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön .................... .
JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv ......................... .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ........... .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .......................... .
JÖNSSON, GUSTAF, Distr.chef, Vänersborg .................. .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .................. .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .................... .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda ............... .
*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten ................ .
*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg ............. .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..
**CARLSSON, ELOF, f d. Direktör, Vänersborg ständig medlem ... .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .............. .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) ........................................ .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre ...................... .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg ................ .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .............. .
**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ........... .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg ............ .
*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Göteborg ständig medlem ... .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .................. .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ......... .
*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg ................ .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan ........ .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndalständig medlem .... .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .......... .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen ................ .
KARLSSON, SVEN, l :e postilj., Vänersborg .................. .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ................... .
*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .................. .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg ................ .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .... .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp ........................ .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg ................. .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .................... .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ............... .
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ....................... .
*CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors ........... .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala ................. .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg ...................... .
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KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .................. .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .................... .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ................... .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .................. .
KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga ............ .
LANEVALL, OLOF, Försäljn.chef, Spånga ................... .
LARSSON, ALF, stationsmästare, Brämhult .................. .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem ................. .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .................... .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg ................. .
*LARSSON, GÖST A, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem ..... .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg ................. .
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg ............... .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ..................... .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg ............. .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .............. .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg ............ .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .................... .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .................... .
LARSSON, LEIF, Vänersborg ............................... .
*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem ... .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg Andreålderman ........ .
LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg ................ .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg ................. .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg ...................... .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg ................... .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .................... .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg ............................... .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode ............................ .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .................. .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör .............. .
LIND, JESPER, Vänersborg ................................ .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda ........................... .
*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .............. .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad ..................... .
*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj {1976) l:e ålderman ................ .
LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Vänersborg ............. .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ........ .
*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ........... .
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg ...................... .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .............................. .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .................. .
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön ........ .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ........................ .
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40
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66
66
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87
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LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem ......... .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem ......... .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm ........... .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg ........................... .
*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .................. .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro ........... .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ....... .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg ................ .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ................... .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ...................... .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg ................. .
**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherden, Kungälv ................ .
**LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad ....................... .
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Le rum ....................... .
*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ................ .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .......... .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .............................. .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg ................ .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .......... .
*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg ..... .
LUNDBLAD, LARS, Leg. läkare, Lidingö .................... .
**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .......... .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen ..................... .
LUNDBORG, ERIC, Försäljare, Göteborg ständig medlem ...... .
*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) ................... .
LUND BORG, HÅKAN, Vänersborg .......................... .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg ............................. .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg ................... .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda ............... .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda ............................. .
*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede ................. .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien ............... .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ............. .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg ................... .
*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ................... .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ...................... .
LUNDIN, JAN, Vänersborg ................................. .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .................... .
LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg ............... .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ........... .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan ................... .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön ......................... .
LÅNG, STIG-ARNE, Norrköping ............................ .
LÅNG, SVEN, Uddevalla ................................... .
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52
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LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg ..... .
*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg ................... .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ........................... .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla ............ .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .............. .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .............. .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ............... .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ............... .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg ............... .
MELLRYD, LENNART, Kriminalinspektör, Vänersborg ........ .
*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem ................. .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ................. .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg ............ .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud ................ .
*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ....................... .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg ..... .
*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ........... .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg ........................ .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ...................... .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg ..... .
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg ......... .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Västra Frölunda ........ .
*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris ...................... .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg ........................... .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg ............................. .
*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .......... .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra ................... .
*NILSSON, GUST AV, Lantbrukare, Vänersborg ................ .
NILSSON, HANS, Skene ................................... .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg ............... .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .............. .
NILSSON, LARS, Major, Uddevalla ......................... .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .............. .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .......... .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo ........ .
*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ................... .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ................. .
NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg ................... .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg ..................... .
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg ................. .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ............ .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg ................... .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn ................. .
NYMARK, IV AN, Vänersborg ............................... .
*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ........... .
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58
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ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg ...................... .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg ......................... .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg ................... .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .................. .
*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ................. .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg ....................... .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ..................... .
OLSSON, GUSTAF, Tekn .lärare, Vänersborg ständig medlem .... .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg ............... .
OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg ........................... .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ................ .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg ..................... .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .................. .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ................ .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg ........................ .
*OLSSON, TORVALD,Major, Uddevalla ..................... .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg ........................ .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ..................... .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................... .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ................ .
P ALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V :a Frölunda ständig medlem .. .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets

1934
1957
1913
1909
1921
1900
1929
1918
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!935
1928
1949
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1915
1945
1919
1937
1930
1933

79
79
79
67
60
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48

medalj (1980) .............................................. .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, stockholmständig medlem .... .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .................. .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg ............... .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda ............. .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg ............ .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................. .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ............... .
PERMVALL, IVAR, Socionom, Vänersborg ................... .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund ................... .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg ...................... .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg .............. .
PERSSON, THORE, l :e byråsekr. Vänersborg ................. .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg ........................... .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön ......... .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .................... .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .......... .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping ................. .
PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg ............ .
*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .................... .
*POUCETTE, CARL ERIC,Godsägare, Vinninga ............... .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) ............................ .
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52
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72

82
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79
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RAHM, GUNNAR, Apotekare, As kim ........................ .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg ................... .
RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg ....................... .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ......... .
*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .................... .
RANER, STEN ERIK, Leg .läkare, Göteborg ................... .
*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg ....................... .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ................. .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg.
*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg ...................... .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv ............................ .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg ............ .
**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan ...................... .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan ................... .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .... .
*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .... .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .......................... .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg ............... .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg ................. .
*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .......... .
RYDHOLM, YNGVE, arkivchef, Vaxholm .................... .
RUDSTRÖM, LARS, Traf.plan., Vänersborg .................. .
*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg ................... .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg ...... .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg ........................ .
SAHLIN, EDGAR, F.handl., Vänersborg ..................... .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil. kand., Enskede .................. .
**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Bisittare,
innehavare av gillets medalj (1975) ............................ .
SALANDE R, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................... .
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .................. .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ................... .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ................... .
SALONEN, VÄINÖ, Snickarmästare, Vänersborg .............. .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg ................... .
**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .................. .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön ............. .
*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg ..... .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg ............. .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla ................... .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ........... .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .......... .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan ................. .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .................... .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ................... .
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1939
1980
1977
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36
85
87
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85
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34
78
62
81
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SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp.
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg ............................. .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ............................ .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg ................................. .
*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg ............... .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg ..................... .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ...................... .
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ................. .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ........ .
*SJÖSTRAND, ERNST, sjukvårdare, Vänersborg ............... .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg ............ .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ...................... .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ......... .
*SKAGSTEDT, MELKER, fd. Byrådir., Vällingby .............. .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg ............................ .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg ............... .
*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ........... .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ......................... .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ....... .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..................... .
*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .................. .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .............. .
ST ALFORS, TOMAS, Vänersborg ........................... .
STENBERG, ARNE, Vänersborg ............................ .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg ............... .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg ................. .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .................. .
**STENSTRÖM, LARS, l :ste Länsassisten t, Vänersborg .......... .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .............. .
*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö ................. .
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg ............ .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ............. .
STRAND, ROLAND, Trollhättan ............................ .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Vänersborg ............... .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .................... .
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg .................... .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala ........................ .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .................. .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ...................... .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ............ .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg ................ .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .................... .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ..................... .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud ............................. .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ................... .
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47
81
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SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg ................... .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ......... .
*SUNNERDAHL, VILGOT, l :s te Mätare, Vänersborg ........... .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ............... .
SV AN BERG, HENRIK, studerande, Vänersborg ............... .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg ................. .
SVANBERG, PER-OLOF, El. ingenjör, Vänersborg ............. .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg ........... .
SVANBERG, SÖREN, ELmontör, Vänersborg ................. .
SW AREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg ............... .
SW AREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .......... .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg ................ .
*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg ...................... .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping ................... .
*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ................... .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ............... .
SVENSSON, EVERT, Vällingby ............................. .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .............. .
**SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg ................... .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping ................ .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................... .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ........................ .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg ............................. .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .................. .
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem ................ .
••sv ÄRD, TAGE, Helsingborg ................................ .
•sv ÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn ......................... .
••von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby ................. .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ................ .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, Vetlanda ....... .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .......................... .
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg ............... .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .............. .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ............. .
SÖLVELING, INGOLF, skogsmästare, Varberg ............... .
*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ........ .
**TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm
ständig medlem . ........................................... .
TENGBERG, MAGNUS, Vänersborg ......................... .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ......................... .
TENGBLAD, SV ANTE, Ekonomichef, Vänersborg ............. .
*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg Kassafogde
**THERNQUIST, OLE, fdo Handelsträdgomäst., Vänersborgo
Innehavare av gillets medalj (1976) oo. o. o. o. o. o. o. ooo. ooooo. o. oo
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ooo. o.. o.. oo.

1942
1938
1908
1924
1966
1962
1952
1937
1946
1904
1906
1964
1923
1944
1916
1932
1916
1975
1910
1950
1952
1952
1920
1953
1972
1910
1916
1909
1954
1939
1960
1940
1933
1933
1922
1916

85
79
51
84
84
84
85
79
85
73
70
88
48
79
43
64
86
76
36
76
80
80
80
63
72
35
42
30
81
85
84
83
83
66
82
46

1909
1971
1944
1953
1939°

35
86
69
87
50

1911
1922

30
55
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THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .......... .
*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg ............... .
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................ .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ....................... .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås ................. .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ .
*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .................... .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .............. .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................. .
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde ............. .
THORELL, SUNE, Ekonomiassistent, Uddevalla ............... .
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg ................. .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg ............. .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg ............ .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg ................ .
TORNBERG, PETER, Vänersborg ........................... .
**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem ........ .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .................... .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ............. .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg ..................... .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg ............. .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg ................... .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ............ .
UL VEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik ..................... .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ......................... .
W AD MAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg ............... .
W AD MAN, INGWAR, l :e byråsekreterare, Vänersborg ......... .
W AHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg ................. .
*W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare .. .
W AHLIN, JACOB, Vänersborg ............................. .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .................... .
W AHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..................... .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad ................... .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................. .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg ........... .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. .......................... .
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål .................... .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål ........................ .
*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..................... .
WEISS, ANDERS, l :e Byråsekreterare, Kvissleby ............... .
*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla ......... .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan ................ .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg ..................... .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg ....................... .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ............ .
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1935
1915
1925
1930
1935
1954
1907
1909
1936
1955
1924
1922
1963
1934
1973
1905
1907
1942
1933
1906
1931
1919
1941
1940
1949
1920
1942
1932
1960
1930
1943
1933
1927
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951

79
55
51
61
61
76
53
69
76
85
88
80
83

82
75
75
18

29
80

85
70
87
75
69
83
80

69
85
51
71
82
85
75
77
78
82
83

82
42
66
61
61
73
73
75

WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .............. .
WENNERBERG, HENRIK, Vargön .......................... .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ................ .
WENNERHOLM, IV AR, F .lasarettsläkare, Vänersborg ......... .
WENNHAGE, PER, studerande, Vänersborg .................. .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..................... .
*WERNER, ARNE, l :e Hantverkare, Vänersborg ............... .
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................... .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................... .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ......................... .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .................... .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås ....................... .
*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön ............... .
*VESSBY, SIGV ARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors ........... .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ........................... .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................... .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ................ .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ........... .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ........... .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan ................... .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .............. .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .................... .
**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ............. .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg ................. .
*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg ............ .
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad ................. .
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm ...... .
WIKNER, ALFRED, New York ............................. .
*WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Ås bro ............. .
*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ........... .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .......................... .
*WULF, KURT, Direktör, Vänersborg ......................... .
VÄNERST AM, STIG, Förs.chef, Brastad ..................... .
*W ÄRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan ..................... .
YBRING, ELOF, Täby ..................................... .
ZETTERBERG, CHRISTER, Planerare, Vänersborg ........... .
ZETTERBERG, KARL-GUST AV, Servicemontör, Vänersborg ... .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .................... .
*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön ............... .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................... .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ......... .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................. .
ÅBERG, JOHAN, Karlstad ................................. .
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............... .

1934
1948
1921
1898
1966
1923
1912
1925
1935
1936
1956
1952
1908
1917
1944
1917
1940
1928
1923
1915
1950
1938
1945
1904
1912
1919
1948
1943
1899
1903
1924
1950
1903
1918
1928
1916
1945
1917
1950
1900
1920
1958
1930
1966
1923

79
85
85
82
80
80
58
60

86
72
77
77

54
52
84
76
76
81
77
77

80
74
75
28
87
58
83
83
66
59
51
63
63
87
53
83
88
64
64
55
55
74
75
84
61
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ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ............ .
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ............ .
*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .......... .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla ............ .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .................. .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ .

1903
1922
1902
1924
1933
1920

69
46

42
85
72

74

Antal medlemmar 840

* tilldelad
** tilldelad

25-årstecknet.
50-årstecknet.

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress
Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1988
Styrelse
LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966)
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Ålderman 1985 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gilleskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsu/t, Kassafogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968 (1968) Gillevärd
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Bisittare 1985 (1962)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsu/t, Ersättare, 1980
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980

Beredningsnämnd
GILLESKRIV AREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
BERGER, GUNNAR, Ingenjör
SALONEN, LARS, Tandläkare

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN ,f.d. Disponent
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm.
LIND, HÅKAN, Jur.kand.
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsu/t

Räkenskapsgranskare
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MA TS, Kriminalinspektör
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Ersättare
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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 1988
styrelse
ARVIDSSON, CARIN, Första åldermor
SUNDEFORS, INGA-LISA, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Första gilleskrivare
NILSSON, ANITA, Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Kassafogde
CARLSSON, BRITTA, Värdinna
BLOMGREN, INGRID, Värdinna
JANSSON, MARY, Värdinna
ERIKSSON, ELVY, Värdinna
ROBERTSSON, BIRGITTA, Ersättare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Ersättare

Beredningsnämnd
CARLSSON, BRITTA
BLOMGREN, INGRID
SVANBERG, ANITA
ERIKSSON, RUTH
HÖGSTRÖM, BIRGITTA
ÅBERG, ELLY, Ersättare

Krönikör
JANSSON, MARY

Arkivarie
MELLQVIST, MAJ-BRITT

Siffergranskare
WESTERLUND, SIGRID
ANDERSSON, MARGIT
FALK, OLGA, Ersättare
SKOOGH, BIRGIT, Ersättare
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LÅNAKLOKT
TILLVILLAIBOSTADSRÄTT
STADSHYPOTEK TAR INGA AVGIITER FöR:

Q·~~~~~~~~~a~

Q·Q·Ta inte första bästa lån, u ta. n jämför alltid med
Stadshypotek.
Du kan spara tusenlappar på att ta ditt lån för
köp ochfeller renovering av villa eller bostadsrätt
i Stadshypotek.
Tala med närmaste Stadshypotek.

&v\ ~ St~dsfJypotel<

.\JI

VASTGOTA-DAL

Box 136, Edsgatan 11C, Vänersborg. Telefon 0521·13800.

stadshypotek -

Sveriges största långivare till bostäder

73

1

,,

ATEL]EN MED FARG
SIXTEN F ASTH

r
l

Edsgatan 11 B Tel. 134 75
Vänersborg

e:xnert
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
0521-14700

Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 140 34
Sundsgatan 7 B Vänersborg
AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

74

Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar
l~=ra

VBG PRODUKTER AB
BOX 1216
462 28 VÄNERSBORG
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.

75

VANERSBORGS MÅLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Tel. 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN
Nybyggnader

Reparationer

o

INUTIGAR
SCORPIO
o
UTANPA DET
MESTA!

ROLIG ATT KÖRA.
••
••
FORNUmG ATT AGA!

.,.).

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

76

••

MALMSTROMS
e
ur guld

vänersborg

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

RollJacobsson
företagarens nära
rådg1vare och samtalspartner

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

,

E. Fock

Telefon 105 60
Tel. 112 12
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk
SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER

77

~

En Saab ,p•a --- - ~
känns @iilliO~
''·is ~
alltid ny

~""'""~'·'~"··
Svårt att skilja dem åt? .,;:

.

:. •

tekniken sitter, den som gör bilen roligare att köra. På
några år händer det mycket. Så vill du ha en bil med fler
finesser, byt upp dig till en nästan ny Saab 900.
Du gör ett säkrare val. Och köregenskaperna, åkkomforten och den avancerade tekniken gör att en Saab alltid känns ny.

Kör lite säkrare. Kör Saab 900.
V ÄNERSBORG - T e l 0521 l 190 00

Allt i TEGEL
AB TENGGRENSTORPS
TEGEL
Tel. 11011 -

16550.

462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisnings byrå.n
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG
GöRAN HAGBORG
Tel. 0521/603 90

78

KJELL THERNQUIST
Tel. 0521/608

55

Gillebröder l
Drick mer vatten - Oxygenvatten

AB SUNDOX. Box 234, S-462 23 Vänersborg. Tel. 0521-14180

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

Måndag-lördag
Söndag

9-20
11--20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 53 Vänersborg

79

Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG- Telejon 610 40

TRÄVAROR

HYVLERI

Byggnadsrna terial

Snickerifabrik

Papp, Spik, Masonite m. m.

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29

Vänersborg

Tel. 101 76

REKOMMENDERAs

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(57:e året i följd)

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 21 • Box 134 • 462 22 Vänersborg
Telefon 052 7-620 25 • Telefax 052 7-19 7 79

80

'li'f'

Yl
MATMARKNAD

Månd-Fred 9-19

Lörd 9-16

Sönd 11-16
Sundsgatan 15
tel. 19055

INTERSPORI

Vänersborg ~~~nc~i,atf~g7o6

AHLINS
TRAFIKSKOLA
Torpavägen 22 • 462 36 Vänersborg • Tel. 0521-10366
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Föreningsbanken bank.

landets enda medlemsägda

DIN BANK!

Föreningsbanken ~
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. 05211121 00

82

ÖNS KE
BUTIKEN
Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/381 35.
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 0522/396 00.
Vänersborg: Gågatan. Tel. 0521/102 53.

Gösta Gillberg AB
Vänersborg. Tel. 0521-10253

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt
Tel. 0521114800, 15522

UNO·X Bensinstation
Frändeforsvägen
Alla slags bilreparationer

VÄNERSBORG
Tenggrenstorpsvägen 16, 462 00 Vänersborg

Öppet: månd-fred. 10.00-19.00
lördag
09.00-15.00
söndag
11.00-16.00

83

Med Juristerna
bakom ryggen
blirdet
rätt och riktigt

?stema l
~

6

Sparbanken Väst
Mer an bank for penqarna

VL-RESOR
SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA T~RISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO
Vi ''skräddarsyr'' resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t. ex.

• FÖRETAGSRESOR
• FÖRENINGSRESOR
• GRUPPRESOR

0521
620 70

• SPORT- OCH
IDROTTSRESOR
• HANDIKAPPRESOR

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss!

Telefax 65130
Mobiltfn 010370360, 370361
370362, 370363
370364, 371089

1$f,MSION
27 CE 3590
FSQ farg-TVmed text-TV
28 tums farg-TV med den
plana, fyrkantiga FSQ-bild
rutan och med f]arrkontroll
Eurokontakt for anslutn1ng
av video och RGB mgång
fbr hemdator f]arrkontrol
len kan styra både TV och

Bättre TV-bild. Från Philips igen.

84

huvurlfunkt1onerna hos
Ph1lips videobandspelare
Upp till 40 TV kanaler kan
formstallas for snabbval

o~o HUSHÖRNAN
Att välja rätt fastighetsbyrå
är början till en bra affär
Q SKARABORGS 0521-12800
OOO MÄKlAREN
Sundsgatan 25

VA"" NERSBORG

Låt oss ta hand om ditt hus -

det ger resultat

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn- i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI- SPEDITION
UTHYRNING A V TRUCKAR • HJULLAST ARE
TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-142 50

75ÅR
1913-1988

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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SERVICE OCH INSTALLATION INOM
RÖR, VENTILATION OCH PLAT,
TILL VETTIGA PRISER!

GIAB

GRANSTRöMs INSTALLATIONS AB
HOLMÄNGENs INDUSTRIOMRÅDE TEL VÄXEL 180 90

PKPrivat
P KFöretag

PK BANKEN

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 32 Vänersborg, Tel. 0521/61690
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NYBYGGNAD • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
REPARATIONER • UTHYRNING
Industrigatan 5, Vänersborg. Tel. 0521/60100.

En bank räcker

Välkommen!

ogo ~~!~:.\~~~~~e~~~,~~5N
Bok- och Pappershandeln
i centrum
-

B

Din Bokiabutik
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B -

Tel. 101 1 O

•••också hos
Handelsbanken.
KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
ochKvänum
HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux.

SVARVARGATAN4
Torpa Industriområde

88

Tei.0521!120 00

VÄNERSBORG

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

Vänersborgs, Guld AB
Edsgatan 18

V Ä.NERSBORG

Tel. 102 26

Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON
Industrigatan L. Vassbotten

Tel. 101 28,

BIL-glas-Byggnadsglas-Glasmästeri

BLOIIIOGBAI

interflora®

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Box 235, Edsgatan 16, 462 01 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20
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KYL - FRYS - TV Ä TTMASKINER - PLASTBÅ T AR
köper Ni bäst och billigast hos

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.

lt]4jl;te] BYGGVAROR AB
Östra vägen 24, VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Vi har
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnickerier till BANKER, RESTAURAN GER, BUTIKER,
T ANDLÄKARPRAKTIKER.

Vi utför även
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m.

SalonensL Vassbotten
Snickerier AB
tel. 0521-10913
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God mat hos

''Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

l SCANIA l (gb VOJ.KSWA&E:N l <ll:D Äu~a l
östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80

Strand Hotell
Service inriktat med trevliga rum • Rum med egen toalett bad och
dusch • Telefon på samtliga rum • Frukost, kaffe serveras • Goda
parkeringsmöjligheter • Trevligt läge och humana priser.
Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
462 33 Vänersborg
Tel: Växel 13850
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BILAR

Philipson ~'>
FÖRSÄLJNING AV NYA OCH BEG BILAR
LEASING AV NYA OCH BEG BILAR
BILUTHYRNING,RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
PERSON OCH LASTBILSVERKSTAD
TENGGRENSTORPS~1~VÄNERSBORG

Pe~• 0521-61 O 35 Me~es
HANDLA BEKVAMT- HANDLA BILLIGT
Tog gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos

PIL-HALLEN
Tel. 109 44
Duellvägen 8, Vänersborg

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311
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~ Imill!\IBIOO~ IE!fuo !\Im
ELINSTALLATIONER AV LÅG· o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAB. SIEMENS SAMT ELEKTRO·HELIOS

TEL. 0521·206 52, VARGON

.Jnutssons Ylntik- och J<onsthandel
ANTIKVITETER
KONST
MilliLER
U

Kungsg. 3
462 33 Vänersborg

Tel. 0521·192 35
Bost. 0521·606 48

KliPER
SIWER
VARDERAR

•
Medlem av
Sveriges Konst- och
Antikhandlareföraning

[Andreens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50

Vänersborg
Svarvaregatan 2, Torpa industriområde
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Alla kända märken köper du hos

-,V-fyndet
~änersbor;

TrolUtattan

Tronnatt ar.

11111

11111

36000

Anteckningar
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